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Vorwort V

VORWORT

Dies ist der erste Band der geplanten zweibändigen Ausgabe für das Corpus
Fontium Historiae Byzantinae der Weltchronik des Symeon Magistros und
Logothetes. In diesem Band sollen sowohl die Grundlagen für das Gesamt-
vorhaben gelegt werden als auch meine Edition des Urtextes vorgelegt wer-
den, d. h. des in vielen Handschriften relativ einheitlich überlieferten Tex-
tes von der Schöpfung der Welt bis zum Jahr 948 und dem Tod und Grab-
legung des Romanos I. Lekapenos; dies ist der Text, der als die Redaktion A,
oder A-Version, bekannt ist. Im zweiten Band sollen Bearbeitungen, darun-
ter die sog. Redaktion B, bzw. Fortsetzungen über das Jahr 948 hinaus ediert
werden.

An dieser Stelle ist eine kurze Bemerkung zur Vorgehensweise und Ziel-
setzung notwendig. Wie bekannt, ist die Überlieferung der byzantinischen
Chroniken weitgehend nicht geschlossen, d.h. die Chroniken wurden nicht
nur abgeschrieben, wobei Fehler entstanden, sondern wurden auch bewusst
verändert. Die Logothetenchronik bietet vielfache Beispiele dafür: einzelne
Worte oder ganze Episoden wurden hinzugefügt oder gestrichen, Sätze wur-
den umformuliert, umfassendere Neuredaktionen entstanden. Diese Vor-
gänge tragen dazu bei, das genealogische Verhältnis von Handschriften zuein-
ander zu verschleiern. In einer derartigen Situation könnte man versucht sein,
auf eine konventionelle Edition zu verzichten, um lieber einzelne Handschrif-
ten zu edieren. Hier wird jedoch der Versuch unternommen, mit der stemma-
tischen Methode möglichst weit zu kommen, und ich möchte, dass man diese
Ausgabe als einen grossen Versuch sieht, das Möglichste in diese Richtung zu
tun. Denn die Edition einzelner Handschriften würde die Tatsache in den Hin-
tergrund verdrängen, dass immerhin die meisten Variationen in der Mehrzahl
der Handschriften Fehler im Sinne der Lachmannschen Textkritik sind, und
dass viel mit textkritischen Methoden an diesem Text zu tun war. Ferner gibt
es schon Editionen von Einzelhandschriften, nicht aber eine Synthese. Wenn
ich also eine Synthese anstrebe, folge ich dem Beispiel derjenigen, die stem-
matische Teilanalysen des Materials unternommen haben und die den Weg für
diese Art von Ausgabe geebnet haben; besonders zu erwähnen ist hier Soti-
roudis 1989. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass bei der hier ge-
wählten Zielsetzung für das Projekt andere, ebenfalls wichtige, Fragestellun-
gen in den Hintergrund treten mussten. So gibt es z.B. viele Fragen in bezug
auf die spätere Textgeschichte, für deren Beantwortung meine Edition nur ein
unvollständiges Hilfsmittel sein kann. Auch wird es künftig eine Aufgabe sein,
einzelne Handschriften als Bücher zu betrachten, um zu einem tieferen Ver-
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ständnis der byzantinischen Chronistik und der byzantinischen Buchkultur zu
gelangen.

Mein Dank gilt zuerst allen Bibliotheken und sonstigen Institutionen, die
Mikrofilme zu meiner Verfügung gestellt oder in anderer Weise meine Studien
gefördert haben: die Bayerische Staatsbibliothek, München; die Biblioteca
Apostolica Vaticana, Rom; die Biblioteca del Monumento Nazionale, Abbazia
di Grottaferrata; die Biblioteca Nazionale Laurenziana, Florenz; die Biblioteca
Nazionale Marciana, Venedig; die Biblioteca Regionale, Messina; die Bibliothè-
que Nationale de France, Paris; Bodleian Library, Oxford; das Centre National
de la Recherche Scientifique (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes),
Paris; Library of Congress, Washington (D.C.); die Österreichische National-
bibliothek, Wien; die Real Biblioteca del Monasterio, San Lorenzo del Escorial;
das Staatliche Historische Museum, Moskau; die Stiftsbibliothek, Naumburg-
Zeitz; Uppsala universitetsbibliotek; die Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Mailand. Ich danke den zuständigen Abteilungen der Bayerischen Staatsbiblio-
thek, der Bibliothèque Nationale de France und der Veneranda Biblioteca Am-
brosiana für die Genehmigung, Seiten aus Handschriften in ihrem Besitz im
vorliegenden Band abzubilden.

Mein Dank gilt ferner den Institutionen, die zur Finanzierung des Projektes
beigetragen haben: der HSFR (der schwedische Humanistisch-Gesellschafts-
wissenschaftliche Forschungsrat), die Alexander v. Humboldt-Stiftung, und
die Universität Göteborg (Göteborgs universitets jubileumsfond). Ich danke
der Deutschen Forschungsgemeinschaft für einen freizügigen Zuschuss zur
Deckung der Druckkosten.

Zu guter letzt gilt mein Dank Einzelpersonen. Vor allem möchte ich Herrn
Prof. Dr. Athanasios Kambylis, dem Herausgeber der Series Berolinensis des
CFHB, meine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Er hat mit grossem In-
teresse und kritischem Blick die Entstehung der Arbeit verfolgt und mit unzäh-
ligen Anregungen dazu beigetragen. Mein tiefgefühlter Dank gebührt auch
Prof. Dr. Diether R. Reinsch, Berlin, unter dessen Obhut ich mehr als drei Jahre
im Byzantinisch-Neugriechischen Seminar der Freien Universität arbeiten
konnte. Ein besonderer Dank muss Prof. Dr. Panagiotis Agapitos, Nikosia,
ausgesprochen werden, der meine Aufmerksamkeit auf die Logothetenchronik
gerichtet hat. Ich danke Herrn Prof. Dr. Ihor Ševčenko für wertvolle Hinweise
und dafür, dass er das Manuskript seiner Neuausgabe der Vita Basilii (Theo-
phanes continuatus) zu meiner Verfügung gestellt hat.

Mein Dank gilt auch Frau Dr. A. Sotiroudis, Thessaloniki; Prof. Dr. A. Mar-
kopoulos, Athen; Prof. Dr. J.-O. Rosenqvist, Uppsala; Dr. D. Afinogenov, Mos-
kau; Frau Prof. Dr. Ch. Faraggiana di Sarzana, Bologna (Ravenna); Leif Inge
Ree Petersen (MA), Trondheim, sowie Fil. Kand. Alexander Bareis, Göteborg.

Zuletzt sei meiner Familie gedankt, und besonders meinen Eltern, Fil. Lic.
Bengt und Fil. Mag. Inger Wahlgren. Sie haben u.a. die Korrektur mitgelesen
und bei der Kollationierung von Handschriften geholfen. Besonders hervorzu-
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heben ist der Einsatz meiner Mutter, die eine vertretbare Beachtung der slavi-
schen Überlieferung gewährleistet hat.

Das Buch ist meinem Sohn Johannes gewidmet.

Trondheim, den 8. Juni 2006 Staffan Wahlgren
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I Autor und Werk

Es herrscht eine weitgehende Einigkeit darüber, dass hinter dem vorliegen-
den Werk ein Symeon Logothetes steht. Dieser Name Symeon, mit dem Titel
Logothetes, ist auf jeden Fall nicht, wie die anderen überlieferten Namen,
ohne weiteres abzulehnen.1 Die handschriftliche Evidenz dafür wird in III.3.2,
S. 112*ff., diskutiert: sie deutet am ehesten darauf hin, dass der Autor als
Σψμε�ν μ�γιστρο« κα� λογο�ωτη« zu bezeichnen ist.

Der Name Symeon samt Titeln und Beinamen, die sich mehr oder weniger
genau mit denen unseres Chronisten decken, kommt jedoch auch anderswo
in mittelbyzantinischen Quellen vor. So ist der Chronist vor allem mit dem Be-
arbeiter von Heiligenviten Symeon Metaphrastes identifiziert worden.2 Diese
Gleichsetzung wird in neuerer Zeit u.a. von Sotiroudis 1989 und, mit umfas-
sender Argumentation, von Markopoulos 1978 unterstützt. Mehr skeptisch ist
A. Kazhdan (ODB s.v. Symeon Logothete), der sich auf Ševčenko 1969/1970
stützt, und insbesondere A. Kazhdan/N. Patterson-Ševčenko (ODB s.v. Symeon
Metaphrastes).3

Es gibt mehrere Gründe der Identifikation von Symeon Logothetes mit
Symeon Metaphrastes kritisch gegenüberzustehen. Argumente chronologi-
scher Art können angeführt werden.4 Ferner scheint die Sprache, scheint die
literarische Technik usw. der Chronik nicht diejenige zu sein, die man erwarten
würde, wenn der bekannte Metaphrastes am Werke gewesen wäre. Der Meta-
phrastes hat, zumindest im Menologion, Sprache und Stil standardisiert und in

1 Die anderen Namen, die überliefert sind, sind Georgios, Leon und Theodosios, mit verschie-
denen Beinamen und Titeln. Obwohl sie als Verfassernamen nicht in Frage kommen, hat ihre
Existenz, in Hss. und gedruckten Büchern, oft die Art der Unterschiede der verschiedenen
Textzeugen in falschem Licht dargestellt und überhaupt zu Verwirrung geführt (siehe dazu
Wahlgren 2001b).

2 Zum Vorkommen der Bezeichnung Metaphrastes in den Hss. der Logothetenchronik, siehe
III.3.2.

3 Die Identifikation des Chronisten mit Symeon Metaphrastes kann mit prosopographischer
Ökonomie zu tun haben (dies wird von Ševčenko 1969/1970 angedeutet).

4 Wenn die Vorstellung Kazhdans richtig sein sollte, dass die Darstellung des Zeitabschnit-
tes 913–948 die eigenen Erlebnisse des Verfassers als Quelle hat, und wenn der Metaphrast
das Jahr 1000 erlebt hat, wie allgemein anerkannt, dürften der Chronist und der Meta-
phrast schwerlich identisch sein, denn kaum einer hat noch das Jahr 1000 erlebt, der persön-
liche Erinnerungen an das Jahr 913 hatte (vgl. unten; zu Symeon Metaphrastes siehe Hoegel
1998).
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puristische Richtung verändert, offenbar auch rhetorisch bearbeitet. Wenn wir
nun die Logothetenchronik mit ihren erhaltenen Quellen vergleichen, ist davon
nur wenig nachweisbar.

Eher weisen einige Bearbeitungen der Logothetenchronik, wie die Redak-
tion B, Ähnlichkeiten mit der Technik des Metaphrastes auf. Sie zeigen zumin-
dest eine Tendenz zur Umformulierung in höheren Stil. Doch ist dies wohl nur
ein Merkmal der Zeit und darf nicht als Beweis für einen Zusammenhang mit
Metaphrastes aufgefasst werden.

Ausser dem Hauptwerk des Metaphrastes, dem Menologion, gibt es auch
andere Werke, die nicht Chroniken sind, und die eventuell dem Chronisten zu-
zuschreiben sind. In der Tat gibt es aus dem 10. Jh. eine Fülle von Hinweisen
auf schriftstellerisch tätige Symeones mit verschiedenen Kombinationen von
Titeln; eine einleuchtende Zusammenstellung gibt Ševčenko 1969/1970, 216ff.
Ein Problem ist ja hier, dass nicht nur das Oeuvre des Chronisten sich schwer
umreissen lässt, sondern auch das des Menologisten (und dessen Titulatur).

Folgende Texte seien genannt als Beispiele für solche, die dem Chronisten
zugeschrieben worden sind.5 Es gibt ein Gedicht eines Symeon, das auf den
Tod im Jahre 963 des Stephanos, des Sohnes des Romanos I., verfasst wurde.
Zur Sache gehört hier, dass der Verfasser der Chronik ein besonderes Verhält-
nis zu der Familie der Lekapenen (jedenfalls zu Romanos I. Lekapenos) gehabt
zu haben scheint. Ein zweites Gedicht ist eine Klage eines Symeon μ�γιστρο«
und λογο�ωτη« το� στρατι�τικο� anlässlich des Todes von Konstantin VII.
Porfyrogennetos im Jahre 959.

Briefe aus dem 10. Jh. von Absendern (oder einem Absender) namens
Symeon gibt es in mehreren Hss., u.a. die eines Symeon μ�γιστρο« und λο-
γο�ωτη« το� δρ�μοψ, sowie die eines πρ�τασηκρ�τι«. In der Hs. Patmensis
706 werden die Briefe des Symeon mit Briefen des Patriarchen Nikolaos I. Mys-
tikos vermischt überliefert. Die Tatsache, dass die uns interessierenden Briefe
dieser Hs. sich zusammen mit denen des Patriarchen des frühen 10. Jh. finden,
spricht wohl am ehesten dafür, dass sie auch in diese Zeit gehören. Dies macht
die Identifikation des Briefschreibers mit Symeon Metaphrastes schwierig.
Trotzdem argumentiert Darrouzès dafür, dass der Autor der Briefe tatsächlich
Symeon Metaphrastes war.6

5 Für Zusammenstellungen siehe Ševčenko 1969/1970, 216ff., und ODB s.v. Symeon Logothete
(Kazhdan). Die hier genannten Werke sind diejenigen, die von Kazhdan angeführt werden.
Im übrigen gibt es Homilien, Novellen u.a.m.

6 Siehe Darrouzès 1960, 33ff. und 99ff. So auch Tomadakis 1993, 185 (alles unter der Rubrik
Σψμε�ν μ�γιστρο« κα� λογο�ωτη« � Μεταφραστ�«). Zur Datierung des Metaphrastes siehe
auch oben, Anm. 4.
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Abgrenzung des schriftstellerischen Einsatzes des Redaktors bis 948; Aufbau des Urtextes;
Näheres zur Abfassungszeit

Es stellt sich die Frage, was der Chronist, identifizierbar oder nicht, vom über-
lieferten Text der Chronik geschrieben hat. Es steht ausser jedem Zweifel, dass
er grosse Teile davon aus seinen Quellen übernommen hat, was zum Teil in der
Natur des Genres liegt. Umfassende, teilweise wörtliche Parallelen, die diese
pauschale Übernahme von Material beweisen, finden sich bei Theophanes und
Georgios Monachos und im Chronicon Ambrosianum.7 Damit ist unser Chro-
nist, zumindest teilweise, als ein Redaktor zu verstehen, der mehr oder weniger
mechanisch arbeitet.

Wenn man nun die Teile des Werkes bestimmen will, die verschiedenen
Ursprungs sind, ist es sinnvoll, von der Diskussion über die Entstehungs-
geschichte auszugehen.8 Man geht davon aus, dass eine kurzgefasste Chronik
(eine Epitome) von der Schöpfung der Welt bis zu Iustinian II. den Ausgangs-
punkt bildete. Diese Chronik wurde dann fortgesetzt bis zum Jahr 842. Was da-
rauf folgt, sei die „eigentliche“ Chronik des Symeon Logothetes.9 Dieser dritte
Teil wurde in neuerer Zeit mehrmals diskutiert. Am einflussreichsten für die
moderne Auffassung von dessen Aufbau ist Kazhdan gewesen. Kazhdan 1959
geht von den drei Hauptteilen aus: 842–886 (Michael III. und Basileios I.),
886–913 (Leo VI. und Alexandros) und 913–948. Was die beiden letzten die-
ser Hauptteile betrifft, soll, nach Kazhdan, die Quellenlage anders liegen als bei
der übrigen Chronik. Der Abschnitt 886–913 soll auf „Annalen“ der Stadt
Konstantinopel bauen, und der Abschnitt 913–948 auf Reminiszensen des
Chronisten.

Dies enthält natürlich Elemente der reinsten Spekulation, ist jedoch ohne
Vorbehalt im ODB s.v. Symeon Logothete zu finden. Jenkins 1965, z.B., hat eher
an eine Einheit Basileios I. – Alexandros gedacht.

Auch die früheren Teile des Werkes wecken eine Reihe von Fragen auf, die
durch die obige Beschreibung nicht geklärt werden. Es stellt sich z.B. die Frage,
inwiefern der Logothet alles bis zum Jahr 842 fertig vorgefunden hat, oder ob
er freistehende Teile selbst zusammengeflickt hat. Welche waren seine Arbeits-
methoden? Las er seine Quellen und machte Korrekturen dabei? Arbeitete er
mit einem Sekretär zusammen?

Zur Beurteilung der Frage der Abfassungszeit des Urtextes, im Sinne der
Vollendung des Manuskriptes, das bis zum Sommer des Jahres 948 reichte, ist
natürlich das letzte Ereignis – das, mit dem der Text endet – von besonderer

7 D.h. im Text der Hs. Ambrosianus gr. D34 sup. (vgl. III.1.5, S. 47*); zum Verhältnis von die-
ser Hs. zur Logothetenchronik siehe III.2.10, S. 93*f.; zum sonstigen Verhältnis der Logo-
thetenchronik zu ihren Quellen siehe IV, S. 118*ff.; siehe auch III.3.1.

8 Ein Forschungsbericht mit älterer Literatur findet sich auch bei Sotiroudis 1989, S. 1ff.
9 „The chronicle of Symeon proper“ (so ODB, s.v. Symeon Logothete).
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Bedeutung: es handelt sich dabei um die Beerdigung des Romanos Lekapenos
(er ist wahrscheinlich am 15.7, im Jahre 948, gestorben). Der unabdingbare ter-
minus ante quem stellt dagegen das in der Hs. Parisinus gr. 1711 (die Hs., die un-
ten als G bezeichnet wird) überlieferte Datum dar: diese Hs. wurde, wie das
Kolophon erzählt, im Jahr 1013 fertiggestellt. Eine nähere Datierung des Tex-
tes ist jedoch schwierig. Es gibt einige Textstellen, die, mehr oder weniger ein-
deutig, etwas zu sagen haben in dieser Hinsicht, z.B. Kap. 135. (lin.) 4–8 (nach
meiner Edition zitiert), wo die Gesamtdauer der Regierung des Konstanti-
nos VII. Porfyrogennetos bis zu seinem Tode angegeben wird:10

�βασ"λεψσεν ο#ν �π� τ$ν α%το� �πιτρ�π�ν κα� σ&ν τ' μητρ� (τερα )τη Ψπτ�, +μα δ.
’Ρ�μαν0, πεν�ερ0 α%το�, �ν 1ποταγ' 2ν (τερα )τη κ«Υ, μονοκρ�τ�ρ δ. )τη πωντε κα� δωκα3
4« ε5ναι τ6ν π�ντα ξρ�νον τ�« βασιλε"α« α%το� )τη νεΥ.

Diese Notiz kann natürlich erst nach dem Tode des Konstantinos VII. im Juli
959 verfasst worden sein.

Die Frage der Abfassungszeit muss ferner in Zusammenhang mit der Chro-
nologie der Redaktion B gesehen werden.11 Markopoulos 1979 hat gemeint,
die Redaktion B stamme aus der Regierungszeit des Nikephoros II. Phokas
(963–969).

Der hier aktuelle Text ist offenbar älter. Soll also seine Vollendung auf die
Zeit zwischen Juli 959 und einem nicht näher feststellbaren Datum während
der Regierungszeit des Nikephoros II. datiert werden?

Wenn auch eine Datierung in diese Zeit die wahrscheinlichste sein mag, blei-
ben einige Fragen offen.

Normalerweise wird davon ausgegangen, dass die Abfassungszeit einer
Chronik kurz nach dem spätesten erwähnten Ereignis liegt, und dass Chroni-
ken bis zur Gegenwart des Chronisten geführt wurden, oder zumindest bis
zum Tode des vorigen Kaisers. Wenn nun der Urtext auf die Zeit nach dem
Tode des Konstantinos VII. im Jahre 959 datiert werden muss, fragt man sich,
warum sie mit dem Tode des Romanos im Jahre 948 endet.

Die einfachste Lösung wäre wohl, davon auszugehen, dass der Text im Jahre
948 enden sollte (so wie er heute vorliegt), und dass alle Ungereimtheiten (d.h.
vor allem Hinweise auf die Zeit nach dem Tode des Konstantinos VII.) durch
spätere Interpolation zu erklären sind.

Dabei ist jedoch auf eine Textstelle besonders einzugehen, Kap. 137, § 3.
Dort wird angekündigt, dass über die göttliche Bestrafung der Helfer des
Konstantinos VII. am Sturz des Romanos I. später erzählt werden soll – was

10 Vgl. Kap. 136.604–05 (�ν τα9« :μωραι« τ�« α%τοκρατορ"α« Κ�νσταντ"νοψ) und 136.635–36
(�π� δ. τ�« μονοκρατορ"α« βασιλε"α« Κ�νσταντ"νοψ), wo es sich wohl um Rückblicke auf
die, nun in der Vergangenheit liegenden, Tage des Konstantinos handelt.

11 Zur Abhängigkeit der Redaktion B und der Chronik des Pseudo-Symeon vom hier heraus-
gegebenen Text siehe III.2.9, S. 84*ff.
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nicht geschieht.12 Die Fortsetzung in der Hs. Vat. gr. 163 (und die ähnlichen
Fortsetzungen in Vat. gr. 167 und Par. gr. 1712 (Ps.-Symeon)) nimmt dieses
Thema auf. Markopoulos 1979 hat vorgeschlagen, dass diese Fortsetzung vom
Logotheten selbst stammt. Wenn dies richtig sein sollte,13 kann der, allerdings
problematische, Satz in 137, § 3 (siehe Anm. 12), nicht so leicht als Inter-
polation abgefertigt werden (weil das in diesem Satz geäusserte Versprechen
den Logotheten Jahre danach dazu veranlasst haben soll, das Thema wieder-
aufzunehmen).

Aber auch von diesem Problem abgesehen, kann man kaum zufrieden sein.
Ob nun der Text nach 948 oder nach 959 fertiggestellt wurde, es stellt sich den-
noch die Frage, inwiefern Romanos als Held aufzufassen ist, und, wenn er als
Held aufzufassen ist, unter welchen Umständen es in jeder Zeit nach 948 mög-
lich und für jemanden wünschenswert war, auf ihn zu fokusieren, um pro-leka-
penisch und anti-makedonisch zu schreiben.14

Um das Problem der Funktion des Romanos im Werke näher beurteilen zu
können, bedarf es tiefergehender Untersuchungen zur Ideologie und Tendenz
des Textes, und zu byzantinischen literarischen Konventionen.

Es stellt sich dabei auch generell die Frage über den Status des Werkes. Hat es
etwas zu sagen, dass gerade diese Chronik – im Gegenteil zu Theophanes, Ge-
orgios Monachos u.a.m. – kein Vorwort hat? Kann dies etwa dadurch erklärt
werden, dass das Werk nicht fertiggeschrieben wurde – aus welchem Grund
auch immer? In der Tat kann ja die besprochene Stelle Kap. 137, § 3, interpre-
tiert werden, als sei das Werk unfertig. Es gibt auch einen Mangel an Homo-
genität verschiedener Art innerhalb des Werkes usw.15 Auch dieser Problem-
komplex bedarf der Untersuchung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der terminus post quem für die
Fertigstellung des vorliegenden Textes nach Mitte Juli des Jahres 948 liegen
muss, und, wenn man nicht mit Interpolationen rechnet, nach dem Tode des
Konstantinos VII. im Jahre 959, wobei es eine offene Frage bleibt, inwiefern

12 137.13–15 (§ 3) τ< δ. περ� α%τ$ν πλατ=τερ�ν τε κα� �πε>εργαστικ?τερον �ν τ' †προη-
γοψμων@ (sic m et Vat. gr. 153 (Istrin) Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker) : )μπροσ�εν γι-
νομωνη Vat. gr. 163 (C) : προειρημωνηι G : non adhib. L I) �πε>ηγ�σει �κ��σομαι.

13 Jedoch: auch ein mit dem ursprünglichen Autor nicht identischer Fortsetzer kann versucht
sein, einen Faden des ursprünglichen Autors aufzunehmen. Es scheint mir auch wenig plau-
sibel, dass der ursprüngliche Autor den Faden in diesem Zusammenhang wieder aufneh-
men sollte: die Fortsetzung erscheint als Anhang zu einer sekundären Version seines eigenen
Werkes.

14 Es mag zwar verkehrt scheinen, eine allzu scharfe Grenze zwischen den Lakapenen und der
Makedoner-Dynastie zu ziehen; Helene Lakapene war immerhin die Gattin des Konstanti-
nos VII. Jedoch ist das negative Bild der Chronik von mehreren Mitgliedern der Makedoner-
Dynastie auffallend: Basileios wird als Mörder dargestellt, Leon und Alexander als moralisch
verwerflich usw.

15 Siehe dazu Wahlgren 2003.
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man überhaupt von einer Fertigstellung sprechen kann. Die Möglichkeit der
Festlegung eines terminus ante quem, der früher liegt als 1013, ist davon abhängig,
wie man von diesem Text abhängige Texte datiert und zwar vor allem davon,
ob man eine Datierung der Redaktion B in die Zeit 963–969 akzeptiert oder
nicht.
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II Inhaltsübersicht

Kap. 1: 1. Tag der Schöpfung; Kap. 2: 2. Tag der Schöpfung; Kap. 3–4: 3. Tag
der Schöpfung; Kap. 5: 4. Tag der Schöpfung; Kap. 6: 5. Tag der Schöpfung;
Kap. 7–8: 6. Tag der Schöpfung; die Schöpfung des Menschen; Kap. 9: Zum
Bibelwort: „nach seinem Ebenbild“; Kap. 10: Der Sabbat; Kap. 11: Das Para-
dies; Kap. 12: Die Namensgebung der Tiere; Kap. 13: Die Schöpfung des Wei-
bes; Kap. 14: Der Baum der Erkenntnis; Kap. 15: Der Teufel und die Schlange;
Kap. 16: Zum Bibelwort: „ihre Augen öffneten sich“; Kap. 17: Die Feigenblät-
ter; Kap. 18: Die Vertreibung aus dem Paradies; Kap. 19: Weshalb die Men-
schen des Paradieses verwiesen wurden, und über ihre Kleidung; Kap. 20: Zum
Bibelwort: „siehe, Adam ist unsereiner geworden“; Kap. 21: Die Cherubim und
das brennende Schwert; Kap. 22: Kain und Abel: § 1. Die Geburt von Kain und
Abel; 2. Ihr Opfer; 3–6. Theologische Auslegungen zum Opfer; Kap. 23: Die
Ermordung von Abel: § 1. Die Ermordung; 2. Kains Strafe; 3. Kain nach der
Ermordung; Kap. 24: Genealogie nach Adam: § 1. Kains Nachkommen;
2. Kains Tod; 3. Die Geburt von Seth; Adams Tod; 4. Die Beerdigung von
Adam; 5–7. Über Seths Gottesfurcht und Weisheit; 8. Genealogie von Enos bis
zu Methusalem; 9. Theologische Ausführung über die Engel; 10. Genealogie
von Methusalem bis zu Noe und dessen Söhnen; 11. Die egregoroi; Kap. 25: Die
Sintflut: § 1. Befehl Gottes an Noe, die Arche zu bauen; 2. Ausstattung der Ar-
che; 3. Die Sintflut; 4. Nach der Sintflut; Versprechen Gottes, die Menschen nie
wieder durch Wasser zu vernichten; 5. Einreihung der Sintflut in die Chrono-
logie; Kap. 26: Nach Noe: § 1–2. Genealogie von Noe bis zu Sala; 3. Sala und
die Lehren der egregoroi; 4–5. Der Turmbau in Babel; 6–7. Die Sprachverwir-
rung; 8. Die Stadt Babylon und die Überreste des Turmes; Kap. 27: Die Nach-
kommen Noes und die Aufteilung der Erde: § 1. Genealogie von Eber bis zu
Ragau; 2. Über die Aufteilung der Erde durch Noes Söhne, die ersten 3000
Jahre der Welt und die Etymologie des Namens Phalek; 3–4. Die Aufteilung der
Erde durch Noes Söhne; Kap. 28: Sems Nachkommen und ihre Länder:
§ 1. Sems Länder; 2. Über Kronos, Herrscher von Assyrien, und seine Familie;
3. Vertreibung von Sem aus Assyrien; seine Herrschaft in Italien; Tod; 4. Spätere
Herrscher in Assyrien; 5. Spätere Herrscher in Italien; Kap. 29: Hams Länder
(§ 1–2); Kap. 30: Japhets Länder: § 1–2. Japhets Länder u.a.m.; 3. Japhets Nach-
kommen; Kap. 31: Der Zwist über Chanaan; Kap. 32: Genealogie von Ragau
bis zu Abraham: § 1. Wiederaufnahme des genealogischen Fadens; 2. Ragau
und die Geburt von Seruch; 3. Seruch und die Geburt von Nachor; 4. Geburt
von Tharra; Ninos und Semiramis; über die gleichzeitigen Herrscher in Ägyp-
ten; 5. Geburt von Abraham; zusammenfassendes über sein Leben; Kap. 33:
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Abraham: § 1. Verbrennung der Götterbilder durch Abraham; 2. Arons Tod;
Umzug der Familie nach Harran; 3. Abraham schwört die Astrologie ab; 4. Um-
zug Abrahams nach Chanaan; 5. Einreihung des Umzugs nach Chanaan in die
Chronologie; 6. Geburt von Isaak und Ismael; 7. Das Feuer vom Himmel auf
die Pentapolis; 8. Stiften des Laubhüttenfestes; Kap. 34: Isaak, Jakob und Esau:
§ 1. Abrahams Opfer; die Geburt von Esau und Jakob; 2. Jakobs Flucht; 3. Über
die Frauen und Kinder von Jakob; 4. Vertrag von Jakob und Laban auf dem
Berg Galaad; 5. Vergewaltigung von Dina durch Sychem; Geburt von Benia-
min; Rachels Tod und Beisetzung; Symeon und Levi rächen sich an Sychem;
6. Weihung Levis zum Priesteramt; 7. Levi und die Chronologie; 8. Aufforde-
rung Isaaks an Jakob und Esau, in Frieden zu leben; 9. Tod von Rebekka und
Isaak; 10. Kampf von Jakob und Esau; Esaus Tod; Kap. 35: Moses: § 1. Befehl
Pharaohs, die hebräischen Kinder töten zu lassen; 2. Genealogie von Levi bis
zu Moses; 3. Gebet Ambrams an Gott, die Ausrottung der Hebräer nicht zuzu-
lassen; 4. Auffindung von Moses durch Pharaohs Tochter; 5. Weiteres zur Ge-
nealogie des Moses; Kap. 36: Chronologisches zur ägyptischen Gefangenschaft
und zu Jesus, Sohn des Naues: § 1–6. Chronologisches zur ägyptischen Gefan-
genschaft; 7. Über die Herrscher in Griechenland (Argos) und Assyrien zur
Zeit des Auszuges aus Ägypten; 8. Herrschaft des Jesus, Sohn des Naues;
9. Chronologie von Adam bis zu Jesus, Sohn des Naues; Kap. 37: Vom Auszug
aus Ägypten bis zum Zeitalter der grossen Könige: § 1. Nach Jesus, Sohn des
Naues; 2. Knechtschaft und Rettung durch Gothoniel; 3. Deukalion und die
Überschwemmung; 4. Knechtschaft und Rettung durch Aod; 5. Knechtschaft
unter den Chananäern; Debora; 6. Knechtschaft unter den Madiänäern;
die Könige von Gedeon bis zu Iaeir; 7. Knechtschaft unter den Amanitern;
Iephtae; 8. Herrschaft von Essebon; Gründung von Troja; floruit Asklepios;
9. Eglom und Abdon; floruit Orpheus; 10. Fremde Herrschaft; Rettung durch
Sampson; floruit Herakles; 11. Herrschaft des Samanei; 12. Herrschaft des Eli;
trojanischer Krieg und Zerstörung von Troja; 13. Herrschaft des Samuel;
14. Summierung der Jahre seit Jesus, Sohn des Naues, seit Noe und der Sintflut,
seit Adam; Kap. 38: Saul: § 1. Wahl von Saul zum König; 2. Sauls Besuch bei
Samuel; 3. Dauer der Regierung Sauls; Hoher Priester und Prophet sowie Mili-
tärbefehlshaber während seiner Regierung; Kap. 39: David: § 1. Wahl von Da-
vid zum König; Tod von Samuel und Saul; Dauer der Regierung Davids;
2. Hohe Priester, Propheten und Militärbefehlshaber während seiner Regie-
rung; 3. Einreihung der Herrschaften von Saul und David in das chronologi-
sche Schema; 4. Über Melchol, Saul und David; 5. Zensus der israelitischen
Stämme durch Ioab; 6. David als Hymnendichter; über die Schätze, die von Sa-
lomo in Davids Grab gelegt wurden; Kap. 40: Salomo: § 1. Regierungsdauer;
2. Der Tempelbau; 3. Priester und Militärbefehlshaber während Salomos Regie-
rung; 4. Geburt von Roboam; 5. Über Salomos Weisheit; 6. floruerunt Homeros
und Hesiodos; Kap. 41: Roboam und Ieroboam: § 1. Regierungsdauer Robo-
ams; über die Spaltung des Reiches auf Roboam und Ieroboam; 2. Über Haupt-



Inhaltsübersicht 11*

stadt und Volk von Roboam; 3. Über Hauptstadt und Volk von Ieroboam;
4. Propheten unter Ieroboam; Kap. 42: Könige von Juda nach Roboam:
§ 1. Avia; 2. Asa; 3. Iosaphat; 4. Ioram; 5. Ochozias; 6. Gotholia; 7. Ioas; 8. Ame-
sias; 9. Ozias; 10. Ioatham; 11. Achaz; 12. Ezekias; 13. Manasses; 14. Amos;
15. Iosias; 16. Ioachas; 17. Ioakeim (Eliakeim); 18. Ioakeim; 19. Der Gouver-
neur Manthanias; 20. Summierung der Jahre seit Achaz, seit Saul, seit Jesus,
Sohn des Naues, seit Noe und der Sintflut, seit Adam; Kap. 43: Zur Entstehung
des selbständigen Königreiches Samaria (§ 1–4); Kap. 44: Könige von Samaria:
§ 1. Ieroboam; 2. Nabat; 3. Baasa; 4. Ila; 5. Zambre; 6. Zambre; 7. Achaab;
8. Ochozias; 9. Ioran (Ioram); 10. Ious; 11. Ioachas; 12. Ioas; 13. Ieroboam;
14. Zacharias; 15. Seloum; 16. Manaeim; 17. Phalkias; 18. Phakee; 19. (H)osee;
über die Deportation der Samaritaner nach Assyrien; über die Neusiedler in Sa-
maria; 20. Schliessende Worte über die in Gefangenschaft getriebenen Völker;
Kap. 45: Die 70 Jahre der babylonischen Gefangenschaft; die assyrisch-medi-
sche Herrschaft: § 1. Chronologisches zum Anfang der 70 Jahre; 2. Zerstörung
Jerusalems durch Nebukadnesar; Einstellung des Manthanias (Sedekias) als
Gouverneur; 3. Aufstand in Jerusalem; 4. Neue Zerstörung Jerusalems durch
Nebukadnesar; 5. Ermordung des Gotholias; 6. Zur Herrschaft des Sedekias;
7. Nachfolge des Sedekias; 8. Über die Expeditionen des Nebukadnesar gegen
Jerusalem; 9. Regierungsdauer Nebukadnesars; 10. Marodach; 11. Baltasar;
12. Dareios (Astyages); 13. Über die 7 mal 70 Jahre in Daniels Offenbarung;
Kap. 46: Persische Herrschaft: § 1. Regierungsdauer des Kyros; 2. Die Wieder-
kehr aus der babylonischen Gefangenschaft; 3. Wiederaufbau des Tempels;
4. Kambyses; 5. Sphendatis und Kimerdios; 6. Dareios; 7. Xerxes; 8. Artabanos;
9. Artaxerxes Makrocheir; über Esther, Esdras und Neemias; 10. Über den An-
fang der 7 mal 70 Jahre in Daniels Buch; 11. Xerxes; 12. Sogdianos; 13. Dareios
Nomios (Nothos); 14. Artaxerxes; 15. Artaxerxes Ochos; 16. Narses; 17. Da-
reios; 18. Alexander d. Grosse und der Untergang des persischen Reiches;
Berechnung der Jahre der persischen Herrschaft; 19. Alexander d. Grosse und
Iadous; Alexanders Traum; Kap. 47: Alexander d. Grosse und seine Nachfol-
ger: § 1. Regierungsdauer Alexanders d. Grossen; 2. Über die Aufteilung des
Reiches nach Alexanders Tod; 3. Ptolemaios I.; floruit Epikur; 4. Ptolemaios II.
Philadelphos; über die Entstehung der Septuaginta; 5. Ptolemaios III. Euerge-
tes; floruit Jesus, Sohn des Sirach; 6. Ptolemaios IV. Philopator; Vernichtungs-
pläne des Ptolemaios IV. gegen die von ihm nach Ägypten gebrachten Juden;
7. Ptolemaios V. Epiphanes; 8. Ptolemaios VI. Philometor; Verfolgung der
Makkabäer durch Antiochos Epiphanes; über die Hohen Priester der Juden
während der Regierung des Ptolemaios; 9. Über Onias; die Einnahme von
Judäa durch Pompeius und der Einsatz von Aristobulos (sic!) als Hohem Pries-
ter und Herrscher; 10. Ptolemaios VIII. Euergetes II., Ptolemaios IX. Ph(o)us-
kon, Ptolemaios X. Alexas (sic!), Ptolemaios XI. Soter II., Ptolemaios XII.
Neos Dionys(i)os; 11. Kleopatra VII.; Ermordung des Mitregenten Ptole-
maios XIII.
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Kap. 48: Eroberungen im östlichen Mittelmeerraum durch Cäsar: § 1. Gene-
relles über Cäsars Feldzug nach Osten; 2. Einsetzung von Antipatros v. Askalon
als Herrscher von Palästina; 3. Über die Erben des Antipatros; 4. Über den Ver-
such Herodes d. Grossen, die Schätze in den Gräbern von David und Salomo
ausfindig zu machen; 5. Hilfe Cäsars für Kleopatra VII., ihre Position in Ägyp-
ten zu behaupten; Kap. 49: Julius Cäsar: § 1. Regierungsdauer; Etymologie des
Namens Cäsar; über die Bezeichnung dictator ; über die Umbenennung des Mo-
nats Quintilis auf Iulius; 2. Cäsars militärische Errungenschaften gegen Ger-
manen und Kelten; 3. Cäsars Pferd; 4. Ermordung von Cäsar; Kap. 50: Augus-
tus: § 1. Regierungsdauer; über die Bezeichnung augustus für römische Kaiser;
über die Umbenennung des Monats Sextilis auf Augustus; Omen vor der Ge-
burt des Augustus; 2. Über Marcus Antonius: Sieg über die Cäsarmörder; Liebe
zu Kleopatra; Niederlage gegen Octavian; Selbstmord mit Kleopatra; 3. Über
die 4. Basileia nach Daniels Buch; 4. Augustus und Maecenas; 5. Augustus und
sein Freund der Soldat; 6. Augustus und der Philosoph Athenodoros; 7. Voraus-
sagung durch die Pythia über die kommende Herrschaft Christi; 8. Über die
Schätzung der Ökumene durch Augustus und die Geburt Christi; 9. Über den
Tod des Augustus: Omen; Augustus auf dem Sterbebett; 10. Über Herodes d.
Grossen; 11. Über die Söhne Herodes d. Grossen; Kap. 51: Tiberius: § 1. Regie-
rungsdauer; Verwandtschaft mit dem künftigen Kaiser Caeus (Caligula); 2. Ti-
berius und das Christentum: der Senat weigert sich, Christus als Gottheit anzu-
erkennen; Pilatus wird zum Selbstmord getrieben; 3. Ermordung des Tiberius
durch Caeus (Caligula); 4. Tiberius und die Wiederbesetzung frei gewordener
Ämter; Kap. 52: Caeus (Caligula): § 1. Regierungsdauer; moralische Charakte-
risierung; 2. Caeus (Caligula) und der künftige Kaiser Vespasian; 3. Tod;
4. Herrschaft Agrippas in Judäa; Taufe des Magiers Simon; Kap. 53: Claudius:
§ 1. Regierungsdauer; 2. Moralische Charakterisierung; 3. Tod; 4. Leiden der
Apostel Jakob und Petrus; 5. Simon der Magier; 6. Über den Evangelisten Mar-
cus: Aufforderung, das Evangelium zu schreiben; Ausrufung zum Bischof von
Alexandrien; 7. Über den Tod des Herodes Agrippa; Kap. 54: Nero: § 1. Regie-
rungsdauer; 2. Nero lässt gemäss Orakelspruch seine Mutter und deren Lieb-
haber töten; 3. Ermordung Neros; 4. Nachfolge Agrippas durch Festus; 5. Hin-
richtung der Apostel Paulus und Petrus; 6. Ermordung des Apostels Jakob
durch die Juden und die Zerstörung Jerusalems; Kap. 55: Galba: § 1. Regierungs-
dauer und Herkunft; 2. Ermordung durch Otho; 3. Otho und die Soldaten;
Kap. 56: Otho: § 1. Regierungsdauer und Herkunft; 2. Selbstmord beim Auf-
stand des Vitellius; 3. Summierung des Dreikaiserjahres; Kap. 57: Vitellius:
§ 1. Regierungsdauer und Herkunft; 2. Weissagungen über den bevorstehenden
Tod des Vitellius; Ermordung durch das Heer; Kap. 58: Vespasian: § 1. Regie-
rungsdauer und Herkunft; 2. Über die Umstände bei seiner Machtergreifung;
3. Tod; 4. Josephus und die Zerstörung von Jerusalem; Kap. 59: Titus: § 1. Re-
gierungsdauer; Titus – der Belagerer von Jerusalem; 2. Ermordung durch
Domitian; 3. Moralische Charakterisierung; Kap. 60: Domitian: § 1. Regierungs-
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dauer; 2. Ermordung von römischen Adligen; 3. Über den Apostel Timotheos
und Johannes den Evangelisten; 4. Apollonios v. Tyana; 5. Ermordung von
†Nerva; 6. Der Weissager Larpos; 7–8. Domitian und die Christen; Kap. 61:
Nerva: § 1. Regierungsdauer und moralische Charakterisierung; Johannes der
Evangelist wird aus dem Exil geholt; 2. Ernennung Trajans zum Nachfolger;
3. Verbot der Kastration in Rom; 4. Tod; Kap. 62: Trajan: § 1. Regierungsdauer
und moralische Charakterisierung; 2. Über die Berufung eines Gouverneurs
von Trajanupolis; 3. Tod und Nachfolge; 4. Heilige während Trajans Regierung;
Trajan und das Christentum; Häresiarchen während Trajans Regierung;
Kap. 63: Hadrian: § 1. Regierungsdauer; Charakterisierung; Verwandtschafts-
verhältnisse; 2. Stadtgründungen Hadrians, u.a. Neugründung von Jerusalem
als Aelia; 3. Similos; 4. Tod; 5. Häresiarchen während Hadrians Regierung;
Kap. 64: Antoninus Pius: § 1. Regierungsdauer und moralische Charakterisie-
rung; 2. Tod; Kap. 65: Marcus Aurelius: § 1. Regierungsdauer; 2. Moralische
Charakterisierung; Tod; Ehrung durch den Senat; 3. Die Keraunobolos-
Legion; Kap. 66: Commodus: § 1. Regierungsdauer; Charakterisierung; 2. Tod;
3. Über Klemens v. Alexandrien, Origenes und den Häresiarchen Montanus;
Kap. 67: Pertinax: § 1. Regierungsdauer; Tod; 2. Berühmte Schriftsteller unter
Pertinax: Symmachos, Porphyrios, Julius Africanus; Kap. 68: Julianus Didius:
Regierungsdauer; moralische Charakterisierung; Tod; Kap. 69: Severus: § 1. Re-
gierungsdauer; 2. Eroberung von Byzantion und Bautätigkeit dort; 3. Über Ori-
genes und dessen Vater Leonides; 4. Tod; 5. Sieg in Britannien und Errichtung
einer Mauer im Norden des Landes; Kap. 70: Caracalla: § 1. Regierungsdauer;
Ermordung Getas durch Caracalla; 2. Weissagung über die bevorstehende Er-
mordung Caracallas; Ermordung durch Macrinus; 3. Origenes und die Hexapla;
Kap. 71: Macrinus: § 1. Regierungsdauer; 2. Ausrufung des Avitus zum Kaiser;
militärische Niederlage und Tod des Macrinus; Kap. 72: Avitus: § 1. Regierungs-
dauer; körperliche Charakterisierung; 2. Tod; Machtergreifung durch Alexan-
der; weitere Charakterisierung des Avitus; Kap. 73: Alexander, Sohn der Ma-
maea: § 1. Regierungsdauer; Hungersnot in Rom; 2. Militärische Niederlage
und Tod; 3. Über Alexanders Mutter und Origenes; Kap. 74: Maximinus: § 1. Re-
gierungsdauer; Herkunft; 2. Ermordung durch Maximus und Balbinus; Kap. 75:
Maximus und Balbinus: § 1. Regierungsdauer; Ermordung durch das Heer; Er-
mordung des Gordianus durch Philippus; 2. floruit Julius Africanus; Kap. 76:
Philippus: § 1. Regierungsdauer; Charakterisierung; Herkunft; 2. Der Vertrag
mit dem Perserkönig; physische Charakterisierung; 3. Ermordung, im Kampf
für die Christen, von Philippus und seinem Sohn durch Decius; Kap. 77: De-
cius: § 1. Regierungsdauer; Tod im Krieg gegen die Skythen; 2. Prominenz un-
ter Decius: Klemens v. Alexandrien, Julius Africanus, Gregorios Thaumatur-
gos, Navatos, Kyprianos, die Sieben Kinder von Ephesos, Heilige; Kap. 78:
Gallus und Volusianus: § 1. Regierungsdauer; Katastrophen während ihrer Re-
gierung: Pest und Angriff der Skythen; 2. Tod der beiden Kaiser; Ausrufung
Ämilians zum Kaiser; der Sabellianismus; Kap. 79: Ämilian: § 1. Regierungs-
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dauer; frühere Karriere als Militärbefehlshaber; Ausrufung zum Kaiser; 2. Er-
mordung durch das Heer; Kap. 80: Valerian und Galen: § 1. Regierungsdauer;
2. Krieg Valerians gegen den Perserkönig und Tod; 3. Heeresreform Galens;
Ermordung durch das Heer; Kap. 81: Claudius: § 1. Regierungsdauer; über
seine Verwandtschaft mit den späteren Kaisern Constantius und Konstantin
d. Grossen; 2. Über den Angriff der Skythen und die Besetzung von Athen;
3. Ausrufung Aurelians zum Kaiser; Tod des Claudius; Kap. 82: Aurelian:
§ 1. Regierungsdauer; Ermordung durch das Heer bei Kainon Frourion; Be-
erdigung; 2. Über einen Vertrauten des Kaisers; 3. Martyrium des hl. Chariton;
über den Häresiarchen Manes; Kap. 83: Tacitus: Regierungsdauer; Ermordung
durch das Heer von Maximinus, einem Verwandten des Kaisers und Gouver-
neur von Syria, sowie von Tacitus; Kap. 84: Probus und Florianus: § 1. Regie-
rungsdauer; Regen von Getreide; 2. Hinrichtung der Mörder des Tacitus und
des Aurelianus; Ermordung des Kaisers durch seine Freunde; Machtergreifung
von Carus, Carinus und Numerianus; Kap. 85: Carus, Carinus und Numerianus:
§ 1. Regierungsdauer; Eroberung von Persien und Ktesiphon durch Carus; Tod
des Carus; Blendung und Ermordung des Carinus durch Apros; Machtergrei-
fung des Numerianus; 2. Martyrium des hl. Georgios und des hl. Babylas; Er-
mordung des Numerianus durch Diokletian; Kap. 86: Diokletian: § 1. Regie-
rungsdauer; Einrichtung der Tetrarchie; 2. Krieg gegen Persien; Einführung
persischer Zeremonien; 3. Abdankung der Tetrarchie; Tod der Tetrarchen aus-
ser Maximian; 4. Martyrium des Adauctus sowie seiner Frau und Töchter;
5. Über die Verspottung des Christentums durch Maximian; Kap. 87: Constan-
tius Chlorus: § 1. Regierungsdauer; Constantius – Vater Konstantins d. Gros-
sen; Ermordung des Maxentius und des Maximinus; Friede mit den Persern;
2. Constantius und das Christentum; über die Untaten des Maximinus und des
Maxentius; 3. Konstantin und das Christentum; Übernahme der gesamten
Macht durch Konstantin; Konstantin und die Ehrung christlicher Symbole;
4. Helenas Reise ins Heilige Land

Kap. 88: Konstantin der Grosse: § 1. Regierungsdauer; Taufe durch den
Papst Sylvester; 2. Krieg gegen Licinius; in hoc signo vinces; Verjagung des Licinius
nach Thrakien; Friedensschluss in Philippupolis; 3. Zweiter Krieg gegen Lici-
nius; Besiegung und Begnadigung des Licinius in Adrianupolis; Ermordung des
Licinius in Thessalonike durch das Heer beim erneuten Versuch des Aufstands;
über den hl. Theodoros; 4. Hintergrund für den Bruch des Friedens mit den
Persern; 5. Über Konstantins Liebe zum Schmuck und seine Ausstattung und
Stärkung der Kirche; 6. 1. Ökumenische Synode (Nicenum I.); 7. Gründung
von Konstantinopel; 8. Tod; Beisetzung in der hl. Apostelkirche; Aufteilung
des Reiches unter Konstantins Söhne; 9. Kritik heidnischer Philosophen an
Konstantins Religionspolitik; 10. Ausrüstung und Bau von Kirchen; Herstel-
lung von heiligen Büchern; 11. Metrophanes Bischof von Byzantion; 12. Über
die Gründung von Konstantinopel; 13. Über die Annahme des Christentums
durch fremde Völker während Konstantins Regierungszeit
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Kap. 89: Konstantios II., Konstas I. und Konstantinos II.: § 1. Regierungs-
dauer von Konstantios und Konstas; Tod des Konstantinos II.; 2. Ermordung
des Konstas durch Magnentios; Ermordung des Magnentios durch Gallos; Er-
mordung des Gallos durch Konstantios; 3. Ernennung Julians zum kaisar ;
4. Tod des Konstantios; Beisetzung; 5. Über den Arianismus des Konstantios;
6. Patriarchenliste: Alexandros – Paulos – Eusebios – Paulos – Makedonios;
7. Über den Bau der Hagia Sophia durch Konstantios; 8. Über Ephraim den Sy-
rer; 9. Julian in seiner Jugend

Kap. 90: Julian: § 1. Regierungsdauer; Verwandtschaft mit dem Kaiser
Konstantios; Erziehung; physische und moralische Charakterisierung; 2. Julian
und die Reliquien des Johannes Prodromos und anderer Heiligen und die
Christusikone von Paneas; 3. Feldzug gegen Persien und Tod; Beisetzung; 4. Ju-
lians Aberglaube; Vorgehen gegen die Eunuchen des Palastes u.a.m.; 5. Die
gegen die Christen gerichtete Bildungspolitik; 6. Feldzug gegen Persien; Ora-
kelspruch, der den Tod Julians voraussagt

Kap. 91: Jovian: § 1. Regierungsdauer; moralische Charakterisierung: Jovian
und das Christentum; Julian und der künftige Kaiser Jovian; Wahl Jovians zum
Kaiser auf Grund seiner Frömmigkeit, Milde und Gerechtigkeit; 2. Friedens-
schluss mit Persien; Tod; 3. Freikauf byzantinischer Kriegsgefangener aus Per-
sien; Jovian und die Bekenntnis des Heeres zum Christentum

Kap. 92: Valentinian: § 1. Regierungsdauer; moralische Charakterisierung;
2. Ausrufung zum Kaiser durch das Heer; über die Wahl von Valens zum Mit-
regenten; 3–4. Anekdoten zur moralischen Charakterisierung Valentinians:
Valentinian und die Belohnung des Salustios, der ihm seine Herrschaft voraus-
gesagt hatte; Valentinian, der praipositos Rhodanos und die Witwe; 5. Zerstörung
von Kalzedon und Bautätigkeit in Konstantinopel; 6. Valentinian und die
Sauromatai; 7. Wahl des Ambrosius zum Bischof von Mailand; 8. Weigerung
Valentinians, Valens zu helfen, wenn dieser von den Goten bedrängt wird;
9. floruerunt Basileios d. Grosse und Gregorios d. Theologe

Kap. 93: Valens: § 1. Regierungsdauer; 2. Eindrängen der Goten in Thrakien;
Angriff der Skythen auf Konstantinopel; Flucht und Tod des Valens; 3. Verbre-
chen des Valens gegen die Orthodoxen; 4. Über Valens, Basileios d. Grossen
und den ungelehrten Demosthenes; 5. Valens und Leute mit Namen, die auf
Theta anfangen

Kap. 94: Gratian: § 1. Regierungsdauer; Einsetzung von Theodosios als Mit-
regenten; 2. Aufstand des Maximos; Ermordung Gratians; Beerdigung; 3. Über
Gratians Pfeile; 4. Meletios, Erzbischof von Antiochien, holt Gregorios nach
Konstantinopel zur Bekämpfung des Arianismus

Kap. 95: Theodosios I.: § 1. Regierungsdauer; physische Charakterisierung;
über seine Frauen und Söhne; 2. Expedition gegen die Skythen; Hinrichtung
der Mörder Gratians; 3. 2. Ökumenische Synode (Constantinopolitanum I.);
4. Über heilige Reliquien, die während der Regierung des Theodosios nach
Konstantinopel gebracht werden; über Arsenios, der von Theodosios nach
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Konstantinopel als Lehrer seiner Söhne gebracht wird; 5. Niederreissung der
durch Konstantin d. Grossen geschlossenen heidnischen Tempel; 6. Teilung
des Reiches beim Tod des Theodosios; Einnahme Roms durch Gizerichos;
7. Lehrtätigkeit des Gregorios in der Kirche der hl. Anastasia; 8. Absetzung des
Arianers Demophilos; Ernennung des Gregorios zum Patriarchen; Abdankung
des Gregorios zugunsten des Nektarios; 9. Ankunft der Reliquien des Paulos
Homologetes in Konstantinopel; über die schriftstellerische Tätigkeit des He-
liodoros; 10. Theodosios und der Mailänder Bischof Ambrosius; 11. Johannes
Chrysostomos verfasst die Andriantes; 12. Tod des Theodosios in Mailand; Bei-
setzung in Konstantinopel

Kap. 96: Arkadios: § 1. Regierungsdauer; über die sog. arkadiakoi arithmoi;
über den Pfeiler mit der Statue des Arkadios auf dem Xerolophos; über die
Gründung von Arkadiupolis; 2. Verbannung des Johannes Chrysostomos; An-
griff der Isaurier auf Kappadokien; Ankunft in Konstantinopel der Reliquien
des hl. Samuel; 3. Tod des Arkadios; über die von Arkadios getöteten Adligen;
Beerdigung des Arkadios; 4. Wahl des Johannes Chrysostomos zum Patriar-
chen; Libanios über Johannes Chrysostomos; Johannes Chrysostomos und
Epiphanios; 5. Tod des Johannes Chrysostomos im Exil und Wahl des Arsakios
zum neuen Patriarchen; 6. Aufstand des Gainas

Kap. 97: Theodosios II.: § 1. Regierungsdauer; die Heirat mit Eudokia; 2. Die
Geschichte vom Apfel: Vertrauenskrise zwischen Theodosios und Eudokia;
3. Ankunft in Konstantinopel der Reliquien des Johannes Chrysostomos und
der hll. Stephanos und Laurentios; 4. 3. Ökumenische Synode (Ephesenum);
Aufwachen der Sieben Kinder in Ephesos; 5. Herausforderung des Perserkö-
nigs; Zweikampf und Sieg des Römers Areobindos; 6. Bau der theodosianischen
Stadtmauer; 7. Unfall des Theodosios beim Reiten; Ernennung des Markianos
zum Nachfolger; Tod des Theodosios; 8. Über die Vormundschaft der Pulcheria
während der Kindheit des Theodosios; 9. Kurznotizen: Wahl des Attikos zum
Patriarchen nach Arsakios; Wahl von Aspar und Ardaburios zu domestikoi des
Ostens bzw. des Westens; Patriarchenliste: Attikos – Sisinios – Nestorios – Pro-
klos; 10. Das in die Luft erhobene Kind und die göttliche Stimme; 11. Über die
Unvorsichtigkeit des Theodosios; 12. Kurznotizen: Tod des Patriarchen Proklos
und Wahl des Flavianos; über die gotischen Stämme; Ermordung des Eunuchen
Chrysaphios durch Pulcheria; 13. Über den Bau der theodosianischen Stadt-
mauer; das weitere Schicksal des dafür verantwortlichen Stadtpräfekten Kyros

Kap. 98: Markianos: § 1. Regierungsdauer; physische und moralische Cha-
rakterisierung; Vermählung mit Pulcheria, Schwester des Theodosios II.; 2. 4.
Ökumenische Synode (Chalcedonense); 3. Einfuhr nach Konstantinopel der
Reliquien des Propheten Jesaias; Tod der Pulcheria; über die Bautätigkeit der
Pulcheria; 4. Tod des Markianos; 5. Markianos und die beiden Brüder in Sydima
und die Weissagung über die künftige Herrschaft des Markianos; 6. Gizerichos
und der künftige Kaiser Markianos; 7. Tod des Patriarchen Flavianos und Er-
nennung des Anatolios
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Kap. 99: Leon I.: § 1. Regierungsdauer; Begründung seiner Wahl zum Kaiser;
Ermordung von Aspar und Ardaburios; 2. Kurznotizen: Einfuhr des Kleides
der Theotokos und der Reliquien der hl. Anastasia nach Konstantinopel; Feu-
ersbrunst in Konstantinopel; Staubregen; 3. Über Daniel den Styliten; 4. Tod
Leons; 5. Tod des Patriarchen Anatolios und Ernennung des Gennadios;
6. Über den oikonomos Markianos und die Feuersbrunst; 7. Über den Maler und
die richtige Weise, Christus darzustellen; 8. Bau der Kirche des hl. Johannes
von Studios; 9. Überführung nach Alexandrien der Reliquien des Propheten
Elissaios; 10. Über den quaestor Isokasios; 11. Untergang des weströmischen
Reiches

Kap. 100: Leon II.: Verwandtschaftsverhältnisse; Regierungsdauer
Kap. 101: Zenon: § 1. Regierungsdauer; Verjagung und Rückkehr nach Kon-

stantinopel; Ermordung seiner Feinde Basiliskos und Armatios; 2. Erdbeben in
Konstantinopel und Nikomedeia; 3. Über Pelagios; 4. Tod Zenons; über die
Häresie Zenons; 5. Moralische Charakterisierung Zenons; 6. Über die Reli-
quien des hl. Barnabas; 7. Der Perserkönig Perozes und seine Niederlage gegen
die Hunnen; 8. Über die Schaden durch das Erdbeben (siehe § 2); 9. Der magis-
tros Illos und der Versuch eines Aufstands gegen Zenon

Kap. 102: Anastasios I.: § 1. Herkunft und Häresie des Anastasios; Regie-
rungsdauer; 2. Aufstand des Vitalianos; 3. Aufstand gegen Anastasios wegen
seiner Häresie; 4. Taufe des Arabers Mundaros und Versuch des Severos, diesen
in die Häresie zu verleiten; 5. Voraussagung des Todes des Anastasios; Tod; 6.
Anastasios wird lebendig begraben; 7. Anastasios und die Patriarchen Euthy-
mios und Makedonios; 8. Das Erdbeben in Neokaisareia, bei dem nur das Haus
des hl. Gregorios unbeschädigt bleibt; 9. Über die Statue des Anastasios;
10. Anastasios und der Goldmacher; 11. Der arianische Bischof Deuterios und
die Taufe des Barbaren; 12. Der orthodoxe und der arianische Bischof

Kap. 103: Justin I.: § 1. Regierungsdauer; 2. Über Vitalianos, der von den
Einwohnern von Konstantinopel ermordet wird; 3. Ermordung des praipositos
Amantios; 4. Ereignisse während seiner Regierung: u.a. über die Homeriten
(Himyariten); 5. Das Stiften des Hypapante-Festes; 6–7. Omina, u.a. Erdbeben
in Konstantinopel, Antiochien und Pompeiopolis; 8. Justin und das Erdbeben
in Antiochien (über die Barmherzigkeit des Kaisers); 9. Tod; Nachfolge;
10. Wiedereinsetzung der von Anastasios exilierten Geistlichen; 11. Über die
Überschwemmung in Edessa; 12. Über Eulalios und die Gerechtigkeit Justins

Kap. 104: Justinian I.: § 1. Regierungsdauer; über seine Grosszügigkeit an-
lässlich seines Regierungsantrittes; 2. Gesetzgeberische Tätigkeit; Publikation
der Novellen; 3. Bau des Bades von Diegesteus; 4. Über das Erdbeben in An-
tiochien; 5. Nika-Aufstand; 6. (Um)Bau der Hagia Sophia; Justinian als Hym-
nendichter; erstes Feiern des Hypapante-Festes; 7. 5. Ökumenische Synode
(Constantinopolitanum II.); erste Weihung der justinianischen Hagia Sophia;
Weihung der hl. Apostelkirche nach dem Tode der Theodora; 8. Katastrophen
während seiner Regierung: Pest, Gewitter, Erdbeben; 9. Justinians Vorgehen
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gegen Homosexuelle; 10. Die Reiterstatue Justinians; 11. Krieg des Belisarios
gegen die Vandalen; Ehrung des Belisarios nach dem Krieg; Sturz des Belisa-
rios; 12. Andreas und sein Hund; 13. Bautätigkeit Justinians; 14. Die Häresie
Justinians gegen Ende seines Lebens; Tod; Nachfolge; 15. Über Gelimer;
16. Über den Perserkrieg des Belisarios; wie dieser verleumdet wird; Tod des
Belisarios

Kap. 105: Justin II.: § 1. Regierungsdauer; Charakterisierung; über seine Frau
Sophia; Ausstattung der von Justinian gebauten Kirchen; 2. Justin und die Zir-
kusparteien; 3. Bautätigkeit; 4. Über Narses; 5. Angriff der Hunnen und Auf-
stieg des Tiberios zum Amt des kaisar ; 6. Bautätigkeit im julianischen Hafen;
7. Erkrankung des Kaisers; Ernennung des Tiberios zum Nachfolger; Mahn-
rede an Tiberios und Tod des Kaisers; 8. Bautätigkeit Justins und des Narses;
9. Wahl des Johannes Nesteutes zum Patriarchen

Kap. 106: Tiberios I.: § 1. Regierungsdauer; 2. ovatio der Zirkusparteien für
Anastasia, Frau des Tiberios; über Sophia, Frau des Justins; 3. Bautätigkeit;
4. Expedition des Maurikios und des Narses gegen Persien; Aufnahme von
Maurikios und dem patrikios Germanos in die Familie als Schwiegersöhnen des
Tiberios sowie Ernennung zu kaisares bei der Rückkehr aus Persien; 5. Tod;
vorher Ernennung des Maurikios zum Nachfolger

Kap. 107: Maurikios: § 1. Regierungsdauer; über Philippikos; 2. Bautätigkeit;
Gesetzgebung; 3. Angriff der Avaren auf Thrakien; Gegenexpedition des Mau-
rikios; Omina; 4. Zurückkehr des Maurikios nach Konstantinopel; Expedition
des Priskos gegen die Avaren; Aufstandpläne des Heeres gegen Maurikios;
Auslieferung des Heeres an die Avaren durch Maurikios; misslungener Freikauf
der Kriegsgefangenen; Hinrichtung von 12000 Kriegsgefangenen durch die
Avaren; 5. Reue des Maurikios; 6. Maurikios und Philippikos; 7. Der Traum des
Maurikios; 8. Gespräch des Maurikios mit Philippikos über den künftigen Kai-
ser; 9. Maurikios und des Gottes Urteil; 10. Die Krone des Maurikios; 11. Aus-
rufung des Phokas zum Kaiser; Flucht des Maurikios; 12. Machtübernahme des
Phokas; Angriff des Perserkönigs Chosroes

Kap. 108: Phokas: § 1. Regierungsdauer; Krönung seiner Frau Leonto; 2. Er-
mordung von Maurikios und dessen Söhnen durch Phokas; 3. Ermordung der
Frau und der Töchter des Maurikios durch Phokas; 4. Tod des Philippikos; Ka-
tastrophen während der Regierung des Phokas; 5. Phokas und die Zirkuspar-
teien; 6. Bautätigkeit des Phokas; 7. Aufmarsch des Herakleios gegen Konstan-
tinopel; Sieg des Herakleios; 8. Phokas vor Herakleios; Hinrichtung des
Phokas; 9. Phokas und des Gottes Urteil

Kap. 109: Herakleios: § 1. Regierungsdauer; Krönung von Herakleios und
Eudokia durch den Patriarchen Sergios; 2. Verschwörung und Sturz des
Krispos; 3. Angriff der Perser; Einnahme von Jerusalem, Ägypten, Libyen
u.a.m.; Friedensverhandlungen; 4. Angriff der Avaren; 5. Kriege gegen die Per-
ser; 6. Neuer Angriff des Herakleios auf Persien; 7. Neuer Angriff der Avaren;
8. Letzter Krieg des Chosroes und Sturz desselben; 9. Verwüstung Persiens
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durch Herakleios; Zurückführung des hl. Kreuzes nach Jerusalem; 10.–14.
Über den Propheten Muhammed; 15. Rückkehr des Herakleios nach den Per-
serkriegen; 16. Häresie und Tod des Herakleios

Kap. 110: Konstantinos III.: Regierungsdauer; Ermordung durch seine
Schwiegermutter Martina

Kap. 111: Heraklonas: § 1. Regierungsdauer; Absetzung durch den Senat;
2. Krönung des Konstas

Kap. 112: Konstas II.: § 1. Regierungsdauer; Silentionsrede zur Rechtferti-
gung seiner Position; 2. Omen: starker Wind; 3. Eroberung von Rhodos durch
Mauias; byzantinische Niederlage; 4. Über die Häresie des Konstas; 5. Friedens-
fühler des Mauias; 6. Übersiedlung des Konstas nach Syrakusa; 7. Ermordung;
Ausrufung des Armeniers Nizizios zum Kaiser durch die Syrakusaner

Kap. 113: Konstantinos IV. Pogonatos: § 1. Regierungsdauer; Bestrafung der
Mörder seines Vaters; zum Beinamen Pogonatos; 2. Konstantinos und seine
Brüder und die Exilierung von diesen (Herakleios und Tiberios); 3. Arabische
Einnahme von Kyzikos und Belagerung von Konstantinopel; Sieg der Byzanti-
ner mit Hilfe des griechischen Feuers; 4. Einzug der Mardaiten nach Libanon;
Friedensvertrag mit den Arabern; 5. Friedensvertrag mit den Skythen; 6. An-
griff der Bulgaren auf Varna; byzantinische Niederlage; Friedensvertrag mit
den Bulgaren; 7. 6. Ökumenische Synode (falsche Einplazierung des Quinisex-
tum, Konstantinopel 691?); Krönung Justinians II. und Ernennung zum Mitre-
genten; 8. Tod des Mauias; erneuter Friedensvertrag mit den Arabern; 9. Tod
des Konstantinos

Kap. 114: Justinian II. Rhinotmetos: § 1. Regierungsdauer; Bestätigung des
Vertrages mit den Arabern; 2. Bruch des Friedens mit den Bulgaren; Mitnahme
von Slaven nach Byzanz; Ausrüstung der Slaven; Bruch des Friedens mit
den Arabern; byzantinische Niederlage; 3. Flucht des Justinian; Verwüstung der
Romania durch die Araber; Sonnenfinsternis; 4. Über die Bautätigkeit des Jus-
tinian; über den sakellarios Stephanos; 5. Bautätigkeit; Abbruch der Kirche der
Theotokos; 6. Voraussage der Herrschaft des Leontios; 7. Machtergreifung des
Leontios; Exilierung des Justinian; Bestrafung des sakellarios Stephanos

Kap. 115: Leontios: § 1. Regierungsdauer; 2. Angriff der Araber auf Afrika
(im Jahre 697); Expedition des patrikios Johannes gegen die Araber; 3. Ermor-
dung des Johannes in Kreta durch das Heer und Ausrufung des Apsimaros
(Tiberios II.) zum Kaiser; 4. Pest in Konstantinopel; 5. Machtübernahme des
Tiberios in Konstantinopel; Exilierung des Leontios und seiner Folgschaft

Kap. 116: Tiberios II. (Apsimaros): § 1. Regierungsdauer; Pest; Angriff der
Römer auf Syrien; 2. Exilierung des Philippikos; 3. Rückeroberung der Macht
durch Justinian II.: Kundgebung Justinians an die Bewohner seines Exilortes
Cherson seiner Absicht, die Macht zurückzuerobern; Verjagung und Flucht ins
Chazarenreich; Bitte des Tiberios an die Chazaren um Auslieferung des Justi-
nian; Flucht Justinians; Bitte Justinians an den Bulgarenkhan um Unterstüt-
zung; 4. Zurückkehr Justinians; Flucht des Tiberios
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Kap. 117: Justinian II. Rhinotmetos (2. Herrschaftsperiode): § 1. Regierungs-
dauer; Belohnung des Bulgarenkhans wegen dessen Unterstützung; 2. Hinrich-
tung von Tiberios, Leontios u.a.m.; Blendung des Patriarchen Kallinikos;
3. Einsetzung durch Justinian seiner Frau Theodora und seines Sohnes Tibe-
rios als Mitregenten; 4. Kriegszüge gegen Bulgarien und Chersonesos; 5. Auf-
stand des Philippikos; Flucht Justinians; Gefangennahme und Hinrichtung
durch Philippikos

Kap. 118: Philippikos (Bardanes): § 1. Regierungsdauer; moralische Charak-
terisierung; 2. Angriff der Bulgaren; 3. Absetzung des Philippikos; Krönung
des Artemios

Kap. 119: Anastasios II. (Artemios): § 1. Regierungsdauer; moralische Cha-
rakterisierung; Blendung und Exilierung der Königsmacher Theodoros und
Georgios; 2. Ankündigung eines bevorstehenden Angriffs der Araber und Vor-
kehrungen des Anastasios; 3. Berufung des Metropoliten von Kyzikos, Germa-
nos, zum Patriarchen von Konstantinopel; 4. Flottenexpedition gegen die Ara-
ber; Aufstand der Flotte; Ausrufung des Theodosios zum Kaiser durch die
Flotte; 5. Flucht des Anastasios nach Nikaia; 6. Kampf der Flotten des Kaisers
und des Gegenkaisers; Niederlage des Anastasios; Exilierung des Patriarchen
Germanos und des Anastasios u.a.m.; 7. Über den Isaurier Leon, Strategos vom
Anatolikon, der sich Theodosios nicht unterwirft

Kap. 120: Theodosios III.: 1. Regierungsdauer; 2. Ermunterung Leons durch
den arabischen Fürsten Masalmas zum Aufstand; 3. Machtergreifung Leons;
Abdikation des Theodosios

Kap. 121: Leon III.: § 1. Regierungsdauer; 2–5. Leons Weg an die Macht;
6. Leon und die Weissager, die ihm die Macht gewährt haben und die seinem
Geschlecht 100 Jahre Herrschaft versprechen, wenn er den orthodoxen Glau-
ben abschafft; 7. Geburt und Taufe des Konstantinos V.; 8. Leon und der
Patriarch Germanos; 9. Verbrechen des Ikonoklasten Leon: Ernennung des
Anastasios zum Patriarchen; Zerstörung von Ikonen; Verfolgung von Gläubi-
gen; Exkommunikation des Anastasios; 10. Angriff der Araber; 11. Erfolgrei-
che Seeschlacht gegen die Araber; 12. Die Überreste der arabischen Flotte nach
der Schlacht; 13. Aufstand in Sizilien; Krönung des Basileios Onomagoulos;
14. Aufstand des Niketas Xylinites; 15. Krönung des Konstantinos V.;
16. Zwangstaufe von Juden; Exilierung des Johannes v. Damaskos; 17. Vermäh-
lung des Konstantinos V. mit Eirene; 18. Kurznotizen: Katastrophen; über den
Sturz der Seemauer und deren Wiederaufbau; 19. Tod Leons

Kap. 122: Konstantinos V.: § 1. Regierungsdauer; poetische Charakterisie-
rung seiner Person; 2. Konstantinos und die Orthodoxie; 3. Artavasdos-Epi-
sode; 4. Omina; Tod des Patriarchen Anastasios; 5. Angriff der Araber und Be-
setzung von Germanikeia, Theodosiupolis und Melitene; Übersiedlung durch
Konstantinos von Menschen aus Armenien und Syrien nach Thrakien; 6. Ge-
burt Leons IV.; 7. Pseudo-Synode in Blachernai; Ernennung des Konstantinos
v. Sylaion zum Patriarchen; 8. Absetzung des Patriarchen Konstantinos und
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Ernennung des Niketas; 9. Verfolgung von Orthodoxen; 10. Feldzug gegen
Bulgarien; 11. Kältekatastrophe; 12. Sternschnuppe; 13. Niederlage gegen die
Bulgaren bei Acheloos; 14. Über die Reliquien der hl. Euphemia; 15. Ernen-
nung der Söhne des Konstantinos V. zu kaisares (Nikephoros; Christophoros)
bzw. nobelissimos (Niketas); Vermählung und Krönung von Leon und Eirene;
16. Feldzug gegen Bulgarien; 17. Verrat der byzantinischen Geheimdienstler in
Bulgarien an den Bulgarenfürsten Telthrichos; 18. Neuer Feldzug gegen Bulga-
rien; Tod; Konstantinos auf dem Sterbebett und der Ikonoklasmus

Kap. 123: Leon IV.: § 1. Regierungsdauer; 2. Die vorgetäuschte Frömmigkeit
Leons; 3. Bitte der Themengouverneure, Konstantinos VI. zum Mitkaiser krö-
nen zu lassen; 4. Ernennung des Eudokimos zum nobelissimos und Krönung des
Konstantinos zum Mitkaiser; 5. Krieg gegen die Araber; Siegesfeier in Sophia-
nai; 6. Tod des Patriarchen Niketas und Ernennung des Paulos von Zypern;
7. Aufspürung von Ikonodulen, u.a. dem papias Theophanes und Eirene, der
Verlobten des Kaisers; 8. Angriff des arabischen Fürsten Aaron auf byzantini-
sches Gebiet; 9. Prozession Leons mit der Krone des Maurikios; Tod

Kap. 124: Konstantinos VI.: § 1. Regierungsdauer; 2. Versuch des Aufstandes
durch die Schwäger der Eirene; 3. Über den Toten beim Makron Teichos und die
auf dessen Sarg gefundene Voraussage über die Geburt Christi; 4. Heiratsantrag
der Eirene für ihren Sohn an die Tochter Karls des Grossen; Vermählung
Konstantins mit Maria aus Armeniakon; 5. Angriff der Araber auf Byzanz;
6. Unterwerfung der slavischen Völker (Σκλαβην< )�νη); Zug des Konstantinos
und der Eirene nach Thrakien; 7–8. Erkrankung des Patriarchen Paulos; Mah-
nung desselben an die Herrschenden, den Ikonoklasmus aufzugeben; Tod des
Patriarchen und Ernennung des Tarasios; 9. Vorbereitungen für die 7. Ökumeni-
sche Synode (Nicenum II.) und die Reaktion ikonoklastischer Kreise; 10. 7.
Ökumenische Synode: Ende der ersten Periode des Ikonoklasmus; 11. Ergrei-
fung der Alleinherrschaft durch Eirene; 12. Proteste gegen die Absetzung des
Konstantinos; 13. Ergreifung der Alleinherrschaft durch Konstantinos;
14. Feuersbrunst in Konstantinopel; 15. Kriegszug des Konstantinos gegen die
Bulgaren und die Araber; 16–17. Erneut geteilte Macht von Eirene und
Konstantinos; über den Widerstand gegen das Herrscherduo; 18. Scheidung des
Konstantinos von Maria; Vermählung mit Theodote; Schisma u.a. des hegumenos
des Sakudion-Klosters, Platon, wegen der Scheidung des Konstantinos; 19. Feld-
zug des Konstantinos gegen Bulgarien; 20. Absetzung und Blendung des
Konstantinos; 21. Alleinherrschaft der Eirene; Versuch des Aufstandes durch
die Schwäger der Eirene; 22. Triumphzug der Eirene; 23. Verleumdung des Stau-
rakios; 24. Machtergreifung des Nikephoros; Gefangennahme der Eirene

Kap. 125: Nikephoros: § 1. Regierungsdauer und Reaktion der Massen auf
die Machtergreifung des Nikephoros; 2. Gespräch des Nikephoros mit der ehe-
maligen Kaiserin Eirene über versteckte Schätze; 3. Anfrage beim ehemaligen
Kaiser Konstantinos, um einen versteckten Schatz ausfindig zu machen; 4. Er-
mordung des Niketas Triphyllios; 5. Ausrufung in Kleinasien des Strategen von
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Anatolikon Bardanes Turkos zum Kaiser; Blendung und Exilierung des Barda-
nes durch Nikephoros; 6. Aufmarsch der Araber bei Amorion; Rede des Nike-
phoros anlässlich der Begegnung mit den Arabern bei Dorylaion; 7. Tod der
ehemaligen Kaiserin Eirene; 8. Krönung des Staurakios zum Mitkaiser; 9. Tod
des Patriarchen Tarasios und Ernennung des Nikephoros; 10. Feldzug gegen
Bulgarien und Tod des Kaisers Nikephoros; 11. Sündenregister des Nikephoros

Kap. 126: Staurakios: § 1. Regierungsdauer; 2. Über den Gesundheitszustand
des Staurakios nach dem Bulgarienfeldzug; 3. Anschlag des Staurakios auf den
künftigen Kaiser Michael I.; Ausrufung Michaels zum Kaiser; 4. Abdankung
des Staurakios

Kap. 127: Michael I.: § 1. Regierungsdauer und Umstände bei Michaels
Machtübernahme; 2. Krönung von Frau und Sohn des Kaisers; 3. Friedens-
antrag des Bulgarenkhans Krum und Feldzug gegen die Bulgaren; Ausrufung
Leons (V.) zum Kaiser; 4. Abdankung Michaels

Kap. 128: Leon V.: § 1. Regierungsdauer und Umstände bei Leons Macht-
übernahme; 2. Angriff auf Byzanz durch den Bulgarenkhan Krum; 3. Abset-
zung des Patriarchen Nikephoros und Ernennung des Theodotos; 4. Omina;
5–9. Wiederaufblühen des Ikonoklasmus; 10. Festnahme des künftigen Kaisers
Michael II.; 11. Ermordung Leons; 12. Ernennung Michaels II. zum Kaiser;
13. Beisetzung Leons

Kap. 129: Michael II.: § 1. Regierungsdauer; 2. Michael II. und der Religions-
streit; 3. Geburt des Theophilos; 4. Aufstand des Thomas; 5. Eroberung von
Kreta, Sizilien und den Kykladen durch die Araber; 6. Tod und Beisetzung des
Kaisers; Nachfolge

Kap. 130: Theophilos: § 1. Regierungsdauer; 2–4. Die Brautschau für Theo-
philos; 5. Über die weiteren Schicksale der bei der Brautschau verschmähten
Ikasia sowie der Euphrosyne, Mutter des Kaisers; 6. Hinrichtung der Mörder
Leons V.; 7. Über den Ikonoklasmus des Theophilos; 8. Flucht des Persers
Theophobos nach Byzanz; 9. Die philokosmia des Theophilos: über das Penta-
pyrgion, die automata u. dgl.; 10. Die Witwe und der drungarios Petronas; 11–14.
Aufstieg, Sturz und Rehabilitierung des Alexios Musele; 15–22. Über die Kar-
riere des Strategen Manuel; 23. Angriff des Theophilos und des Manuel auf die
Araber; Bau des Bryas-Palastes; 24. Triumph des Theophilos bei der Rückkehr
nach Konstantinopel; 25. Tod des Patriarchen Antonios und Ernennung des
synkellos Johannes; 26. Über den Trullos-Bau des Patriarchen Johannes; 27. An-
griff der Araber: der Kaiser wird durch Manuel gerettet; 28. Tod und Beiset-
zung des Manuel; 29. Verleumdung des Theophobos und die Besetzung von Si-
nope durch ihn; 30. Geburt Michaels III.; 31. Über das gestohlene Pferd im
Kaiserstall; 32. Aufmarsch des Abbasidenkaliphen bei Amorion; 33–34. Über
den Schüler Leons des Philosophen; 35. Leon der Philosoph: er wird berühmt
unter den Arabern und bekommt den Ruf, bei ihnen zu lehren; Ehrung Leons
durch Theophilos; 36. Bautätigkeit des Theophilos: Trikonchos, Sigma u. dgl.;
37–39. Die Brüder Graptoi; 40. Einsturz der justinianischen Kuppel des Au-
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gustaions; 41. Krönung Michaels III.; 42. Einrichtung des Xenons auf den Na-
men des Theophilos; 43. Ermordung des Theophobos; 44. Tod des Theophilos

Kap. 131: Michael III.: § 1. Regierungsdauer; 2. Theodoras Orthodoxie
und die Ersetzung des ikonoklastischen Patriarchen Johannes durch Metho-
dios; 3. Expedition des Theoktistos gegen Kreta; 4. Expedition des Theoktistos
gegen den Emir und die Schlacht bei Mauropotamon; 5. Theoktistos als Lieb-
ling der Theodora; 6. Vermählung Michaels mit Eudokia Dekapolitissa; 7. Basi-
leios und Michaels Pferd; 8–14. Rückblick auf das Leben des Basileios vor der
Begegnung mit Michael: 8. Geburt des Basileios in Adrianopel; 9. Expedition
des Krum und Deportation der Bewohner Adrianopels über die Donau;
10–12. Zurückführung der Makedonen in ihre Heimat; 13. Basileios fährt nach
Konstantinopel; 14. Basileios und Nikolaos, prosmonarios der Kirche des hl. Dio-
medes; 15. Basileios und Theophilitzes; 16. Basileios vor Theodora; 17. Tod des
Patriarchen Methodios und Ernennung des Ignatios; 18. Angriffe der Bulgaren
und Gegenmassnahmen der Byzantiner; 19. Machenschaften gegen Theoktis-
tos; 20. Ermordung des Theoktistos; 21. Theodora und Michael nach der Er-
mordung des Theoktistos; Michael lässt seine Schwestern zu Nonnen scheren;
22. Ernennung des Bardas zum magistros und domestikos ton scholon; Weiteres zum
Verhältnis von Theodora und Michael zueinander; Verweisung der Theodora;
Verschwörung der Theodora gegen Bardas; 23. Aufdeckung der Verschwörung
gegen Bardas; Ernennung des Basileios zum protostrator und des Bardas zum ku-
rupalates; Ernennung des Bardas zum kaisar ; 24. Expedition des Emirs (Umar)
gegen Sinope; 25. Expedition der Byzantiner gegen Bulgarien und Taufe der
Bulgaren; 26. Krieg gegen die Araber und Tod des Emirs (Umar); 27. Michaels
Pferdestall und Petros Ptochomagistros; 28. Schisma zwischen Bardas und
dem Patriarchen Ignatios; Ernennung des Photios zum Patriarchen; 29. Angriff
der Rhos auf Konstantinopel; 30. Rettung der Stadt durch die Theotokos;
31. Ernennung des Basileios zum parakoimomenos; Neid des Bardas auf diesen;
32. Durch Michael veranlasste Scheidung des Basileios von seiner Frau Maria;
Vermählung des Basileios mit Eudokia Ingirina; 33. Anstrengungen des Basi-
leios, Michael von den bösen Absichten des Bardas zu überzeugen; 34. Vorbe-
reitungen auf die Expedition nach Kreta; Bardas lässt sich überreden, daran
teilzunehmen; 35. Abreise der Streitkräfte nach Thrakesion; Basileios und seine
Mitgeschworenen entscheiden sich dafür, Bardas zu ermorden; 36. Überlegun-
gen des Bardas mit seinen Ratgebern; 37. Ermordung des Bardas; 38. Über den
Mönch, der die Ermordung des Bardas kritisierte; 39–40. Ernennung des Basi-
leios zum kaisar ; 41. Tod des asekretis Leon; 42. Versuch des Aufstands des
Symbatios u.a.m. als Protest gegen die Erhebung des Basileios; 43. Festnahme
der Rebellen; 44. Ikonoklasten werden exhumiert; 45. Geburt Leons VI.;
46. Über Basiliskianos, den Michael zum kaisar ernennen will; 47. Kenntnis-
nahme Michaels von den bösen Absichten des Basileios; 48–51. Ermordung
Michaels durch Basileios; 52. Flucht der Mörder vom Tatort; 53. Machtüber-
nahme und erste Massnahmen des Basileios; 54. Beisetzung Michaels
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Kap. 132: Basileios I.: § 1. Regierungsdauer; Proklamation seiner Alleinherr-
schaft; 2. Zum weiteren Schicksal der Mörder Michaels III.; 3. Taufe des Ste-
phanos, des Sohnes des Basileios; 4. Das Erdbeben und der Philosoph Leon;
5. Absetzung des Photios und Ernennung des Ignatios zum Patriarchen; 6. Ge-
burt des Alexandros; 7. Expedition gegen die Araber; Theophylaktos Abastak-
tos rettet das Leben des Basileios; 8. Bau einer Kirche und eines Klosters durch
den Patriarchen Ignatios; 9. Über Basileios und Thekla; 10. Taufe von Juden
durch Basileios; 11. Basileios und sein Entdecker, Nikolaos Androsalites: Be-
förderung von diesem und dessen Brüdern; 12. Bau der Nea-Kirche und Ein-
nahme von Syrakusa durch die Araber; 13. Verleumdung des Niketas Xylinites;
dieser wird zum Mönch geschoren; 14. Über die Statue im Senat; 15. Feldzug
gegen Melitene; 16. Tod des Patriarchen Ignatios und Ernennung des Photios;
zum späteren Tod und Beisetzung des Photios; 17. Feldzug gegen Germani-
keia; 18. Tod des Konstantinos, des Sohnes des Michael (oder des Basileios);
19. Einweihung der Nea-Kirche; 20. Gesandtschaft des protovestiarios Proko-
pios; Ermordung desselben; 21. Theodoros Santabarenos vor Basileios; Wun-
dertaten des Theodoros; 22. Vermählung Leons VI. mit der Tochter des Mar-
tinakios; 23. Verleumdung des Leon vor dem Kaiser durch Theodoros
Santabarenos; 24. Leon im Gefängnis; 25. Verleumdung des Andreas domestikos
vor dem Kaiser durch Theodoros Santabarenos; 26. Versuch des Aufstands
durch Johannes Krokoas; 27. Jagdpartie des Basileios; Tod

Kap. 133: Leon VI.: § 1. Regierungsdauer; über Leons Bruder Stephanos;
2. Beisetzung Michaels III. in der hl. Apostelkirche; 3. Absetzung des Patriar-
chen Photios und Ernennung des Stephanos; 4. Eroberung der Festung Hyp-
sele durch die Araber; 5. Feuersbrunst bei Sophianai; 6–10. Bestrafung des
Theodoros Santabarenos; 11. Angriff des Langobardenfürsten Agion; 12. Wei-
tere Katastrophen: Sonnenfinsternis; Feldzug der Araber gegen Samos; 13. Er-
nennung des Stylianos Zautzes zum basileopator ; 14. Tod des Patriarchen Ste-
phanos und Ernennung des Antonios Kauleas; 15–21. Krieg gegen Bulgarien;
22. Aufstand des Stylianos Zautzes; 23. Tod der Augusta Theophano; Wunder-
taten der Verstorbenen; Vermählung Leons mit Zoe, der Tochter des Stylianos
Zautzes; 24. Sturz des Zautzes: Verschwörung des Musikos und des Staurakios;
25–28. Tod und Beisetzung des Zautzes; Aufstand des Basileios Epiktes;
29. Tod des Patriarchen Antonios und Ernennung des Nikolaos Mystikos;
30. Einnahme von Demetrias durch Damianos; 31. Krönung zur augusta der
Anna, der Tochter von Leon und Zoe; 32. Vermählung Leons mit Eudokia; Ge-
burt eines Sohnes; Tod des Sohnes und der Eudokia; 33. Bautätigkeit Leons;
34. Einnahme von Tauromenion durch die Araber; Leon lässt die byzantini-
schen Befehlshaber bestrafen; 35. Einnahme von Lemnos durch die Araber;
36–37. Mordanschlag an Leon; 38. Weissagung über die Regierungsdauer
Leons; 39. Über Zoe, die unverheiratet mit Leon im Palast lebt; 40. Expedition
des Leon von Tripolis; 41. Abwendung von Leon von Tripolis: er wird mit dem
Gold des kubikularios Rhodophylles abgekauft; 42–44. Über die Flucht des
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Samonas; 45. Auftreten eines Kometen; 46. Ernennung des Samonas zum
patrikios; 47. Geburt und Taufe des Konstantinos VII.; 48. Über das gerokomeion
Kyphe; 49. Ausrufung Zoes zur augusta; Anfang des Tetragamiestreits; 50. Ver-
handlungen Leons anlässlich des Tetragamiestreits mit dem Patriarchen Niko-
laos; Absetzung des Nikolaos und Ernennung des synkellos Euthymios; 51. Ein-
weihung der Kirche des Konstantinos Lips; 52–57. Über Himerios und
Andronikos; Flucht des Andronikos; 58. Besuch des Abalbakes und des Vaters
des Samonas in Konstantinopel; 59. Krönung des Konstantinos VII.; 60. Kom-
plott gegen den Hofbeamten Konstantinos; 61. Mondfinsternis; Sturz des Sa-
monas; 62. Seeschlacht der Byzantiner unter Himerios gegen die Araber unter
Damianos und Leon von Tripolis; 63. Erkrankung und Tod Leons VI.; Ernen-
nung des Alexandros zum Nachfolger

Kap. 134: Alexandros: § 1. Regierungsdauer; 2. Absetzung des Patriarchen
Euthymios und Ernennung des Nikolaos; Verbannung und Tod des Euthy-
mios; 3–4. Charakterisierung des Alexandros; Personalpolitische Massnahmen;
über die Absicht des Alexandros, Konstantinos (VII.) entmannen zu lassen;
5. Auftreten des Kometen Xiphias; 6. Über den Aberglauben des Alexandros;
7. Verbannung und Tod des Befehlshabers Himerios; 8. Bruch des Friedens mit
Bulgarien; 9. Tod und Beisetzung des Alexandros

Kap. 135: Konstantinos VII.: § 1. Regierungsdauer; 2. Der Regentschaftsrat;
3–9. Aufstand des Konstantinos Dux; 10. Angriff des Symeon von Bulgarien;
11. Friedensvertrag mit Bulgarien; 12–13. Rückkehr der Zoe in den Palast; da-
raus erfolgte personalpolitische Entscheidungen; 14. Angriff des Symeon auf
Thrakien; Heranziehung der Petschenegen; 15. Besuch des Asotios in Konstan-
tinopel; 16. Einnahme durch Symeon von Adrianopel, das von den Byzantinern
wieder freigekauft wird; 17. Angriff des Damianos auf Strobilos; Tod des
Chuse in Athen; 18. Verhandlungen mit den Arabern; 19. Angriff auf Bulga-
rien; 20. Schlacht bei Acheloos; 21–22. Romanos Lekapenos, Johannes Bogas
und die Nicht-Heranziehung der Petschenegen im Krieg gegen Bulgarien;
23. Schlacht bei Katasyrtai; 24–25. Romanos und Konstantinos parakoimomenos;
Aufstieg des Romanos; 26–27. Abdankung des Regentschaftsrates; Versuch,
Zoe in die Verbannung zu schicken; 28. Ernennung des Johannes Garidas zum
domestikos; 29. Selbstrechtfertigung des Romanos; 30. Aufnahme des Romanos
beim Hof

Kap. 136: Aufstieg und Herrschaft des Romanos: § 1. Ernennung des Roma-
nos zum magistros und megas hetaireiarches; 2. Über Leon Phokas; 3. Vermählung
des Konstantinos VII. mit Helene, Tochter des Romanos; Ernennung des Ro-
manos zum basileopator ; 4–7. Aufstand des Leon Phokas; 8. Aufstand und Ver-
bannung des Konstantinos Ktematinos, des David Kamulianos und des Kura-
tors des Manganen-Palastes, Michael; 9. Aufstand und Verbannung der Zoe;
10. Verbannung des Pädagogen Theodoros und des Symeon; 11. Ausrufung
des Romanos zum kaisar ; Krönung des Romanos und seiner Gattin Theodora;
12. Ausrufung des Christophoros, Sohn des Romanos, zum basileus; Krönung;
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13. Beilegung des Tetragamiestreits; 14. Verbannung des Stephanos Kaloma-
rias; 15. Aufstand des Arsenios und des Paulos; 16. Über Rhentakios; 17. Zweite
bulgarische Kampagne nach Katasyrtae; Angriff des Michael auf die Bulgaren;
18. Aufstand des Anastasios u.a.m.; Romanos wird Ranghöchster im Kaiserkol-
legium; 19–20. Angriff der Bulgaren; 21. Tod der Theodora, Gattin des Roma-
nos; Krönung der Sophia, Gattin des Christophoros; 22. Besuch des Iber in
Konstantinopel; 23. Angriff der Bulgaren; 24. Tod des Saktikes im Kampf ge-
gen die Bulgaren; 25. Über den Sarg des Maurikios; 26. Versuch des Aufstands
gegen Romanos, der von Johannes Kurkuas niedergeschlagen wird; 27. Angriff
des Symeon auf Adrianopel; 28. Angriff der Araber auf Lemnos; 29. Angriff
des Symeon auf Konstantinopel; 30–32. Vorkehrungen für ein Treffen des
Symeon und des Romanos; 33–37. Treffen der Herrscher (§ 35–36: Rede des
Romanos); 38. Krönung der Söhne des Romanos; 39. Ernennung des mystikos
Johannes zum patrikios; 40. Tod des Patriarchen Nikolaos; 41. Ernennung des
Eunuchen Stephanos zum Patriarchen; 42. Sturz des mystikos Johannes;
43. Massnahmen nach dem Sturz des mystikos Johannes; 44. Erdbeben im Thra-
kesion; 45. Tod des Symeon von Bulgarien; 46. Präventiver Angriff der Bulga-
ren auf Byzanz; 47. Friedensvertrag mit Bulgarien; 48. Heiratsantrag des Bulga-
renherrschers Petros an Maria, Tochter des Christophoros; 49. Vermählung der
Maria und des Petros; 50. Erhebung des Christophoros zur zweiten Stelle im
Kaiserkollegium; 51. Abreise der Maria nach Bulgarien; 52–53. Über Melitene:
Eroberung der Stadt durch die Byzantiner; 54. Verleumdung und Verbannung
des magistros Niketas; 55. Tod des Patriarchen Stephanos; 56. Ernennung des
Tryphon zum Patriarchen; 57. Kältekatastrophe; die philanthropia des Romanos;
58–59. Weiteres zur philanthropia sowie zur Frömmigkeit des Romanos; 60. Auf-
stand des Johannes gegen seinen Bruder Petros, Herrscher von Bulgarien;
61. Omina: Komet und Feuersbrunst; 62. Tod des basileus Christophoros;
63. Absetzung des Patriarchen Tryphon; 64–65. Basileios-Aufstand; 66. Ernen-
nung des Theophylaktos zum Patriarchen; 67. Über Maria, Enkelin des Roma-
nos; 68. Vermählung des Stephanos; 69. Angriff der Türken; 70. Die beiden
Ehen des Konstantinos, des Sohnes des Romanos; 71–75. Angriff der Rhos auf
Konstantinopel; 76. Über Johannes Kurkuas; 77. Angriff der Türken; 78. Ver-
mählung des Romanos (II.); 79. Sturm in Konstantinopel: Omen, das den Sturz
des Romanos voraussagt; 80–81. Das ekmageion aus Edessa; 82. Über das
zusammengewachsene Zwillingspaar aus Armenien; 83. Romanos und der
Mönch Sergios; 84. Sturz des Romanos

Kap. 137: Alleinherrschaft des Konstantinos VII.: § 1. Konstantinos Allein-
herrscher; 2. Personalpolitische Massnahmen nach der Machtergreifung;
3. Bestrafung der von Konstantinos eingesetzten Amtsinhaber durch Gott;
4. Verbannung der Söhne des Romanos; 5. Begegnung des Romanos mit seinen
Söhnen; neue Verbannung der Söhne; 6. Versuch, Romanos wieder an die
Macht zu bringen; 7. Versuch, den Sohn des Romanos, Stephanos, an die Macht
zu bringen; 8. Tod und Beisetzung des Romanos
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III Die handschriftliche Überlieferung

1 Handschriften

Die Siglen wurden, insofern möglich, aus früheren Publikationen übernom-
men; siehe dazu vor allem Moravcsik 1961 und Sotiroudis 1989. Zur Beschrei-
bung der Handschriften vgl. besonders Sotiroudis 1989.1

In der folgenden Übersicht werden nicht nur Hss. des hier zu edierenden Ur-
textes (der sog. Redaktion A) der Logothetenchronik aufgeführt, sondern auch
Hss. anderer Texte, die im weiteren Sinne der Logotheten-Familie angehören:
Hss., die die Redaktion B überliefern,2 Hss. des Pseudo-Symeon und des sog.
Chronicon Ambrosianum. Für das Verhältnis dieser Texte zum Urtext, siehe
III.2.9 (S. 84*ff.) und III.2.10 (S. 93*f.).

Übersicht der Handschriften

1 Es sei daran erinnert, dass Sotiroudis nur den zweiten Teil des Textes (d.h. den Teil, der die Zeit
nach 842 behandelt) beachtet und deshalb nur spärliche Informationen zum früheren Teil enthält.

2 Es sei betont, dass diese Hss. nicht durchgehend eine Redaktion B, oder B-Version, enthal-
ten. Die Redaktion B im eigentlichen Sinne (= eine u.a. sprachlich bearbeitete Version) be-
handelt die Zeit von Michael III.-Alexander (842–913). Zum sonstigen Inhalt der einschlä-
gigen Hss. siehe unten, III.1.3 (S. 43*ff.). Im folgenden werde ich, wenn es um diese Hss.
geht, sie als B-Hss. bezeichnen, auch wenn es nicht um die überarbeiteten Teile geht.

Urtext (Redaktion A)

Ambros. gr. 1061, 16. Jh.
Argent. L 8, 16. Jh. (= A)
Athen. (Benaki-Museum, AΑνταλλα>"μ�ν

131), a. 1422 (= X)
Bibl. Nat., Français 9467, Papiers de DuCange

(fol. 24rv+26r = Dc1; fol. 25rv = Dc2 ), 17. Jh.
Cizensis gr. 65, 16. Jh. (= Z)
C/polit. Topkapi Serai 37, 14. Jh. (= K)
Cryptoferr. Z.α.XXXVIII (B.α.XVII), 11. Jh.

(= Cr)
Escor. gr. A-I-10 (verschollen)
Escor. Y-I-4, 16. Jh. (= Es)
Hierosol. S. Sepulchri 65, 15./16. Jh. (= N)
Holkh. gr. 60, a. 1118 (= Hh)
Laurent. plut. 70.11, 11. Jh. (= L)
Marc. (Venetus) gr. 608, 15. Jh. (= E)

Messan. S. Salvat. 85, 11./12. Jh. (= Me)
Monac. gr. 139, 16. Jh. (= M)
Monac. gr. 218, 11. Jh. (= T)
Mosquensis Bibl. Synod. 406 (264/CCLI), a.

1152 (fol. 1r–205r = R; fol. 205r–207r = R0)
Par. gr. 854, 13. Jh. (= P)
Par. gr. 1708, 16. Jh. (= S)
Par. gr. 1711, a. 1013 (= G)
Par. gr. 1712, 12./13. Jh. (fol. 6r–12v = O)
Par. suppl. gr. 1092, 15. Jh. (= I)
Tüb. Mb 20, a. 1579
Vat. gr. 163, 13./14. Jh. (= C)
Vat. gr. 1807, 14. Jh. (= H)
Vat. Ottob. gr. 118, a. 1551 (= D)
Vindob. hist. gr. 37, 14. Jh. (fol. 42v–103v = F1;

fol. 191r–208v+210rv = F2 )
Vindob. hist. gr. 40, 15. Jh. (fol. 315r–322r = B)
Vindob. suppl. gr. 91, 14. Jh. (= Vs)
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1.1 Urtext3

AMBROSIANUS GR. 1061, s. XVI, chartaceus, 326 × 221 mm4, II+318+I
fol., 28 lin.5

Die Hs. besteht aus sechs kleineren Hss. verschiedenen Umfangs, die zusam-
mengebunden wurden (I 117 inf., I 95 inf., I 115 inf., I 118 inf., I 116 inf., I 94
inf.). I 118 inf. enthält den uns interessierenden Text, die Kap. 131, § 2–134, § 3,
der Logothetenchronik (Titel: το� σοφ�τ�τοψ λογο�ωτοψ. περ� τ�« βασι-
λε"α« ΜιξαCλ κα� Υεοδ?ρα« τ�« α%το� μητρ�«, inc. τ' δ. πρ?τ@ Κψριακ'
τ$ν Νηστει$ν, des. ο%δ.ν γεννα9ον εFργ�σατο Gλλ< παρεψ�=), fol.
131r–152r. Diese Hs. ist eine Abschrift des Argentoratensis L 8 (A).

Der Abschnitt, der die Logothetenchronik enthält, wurde, wie es scheint,
von einem nicht mit Sicherheit identifizierbaren Mitglied des Scriptoriums des
Nikolaos Choniates geschrieben.6

3 Unter diesem Titel werden auch einige Hss. angeführt (wie Messanensis S. Salvatoris 85 und
Bibl. Nationale, Français 9467, Papiers de DuCange), die nur für frühe Teile des Werkes Text-
zeugen sind – bevor man von einer Redaktion B sprechen kann. Die Beschreibung der Hs.
Vaticanus gr. 163 (C) findet sich unter III.1.3 B-Hss., obwohl diese Hs. eine bedeutende Rolle
bei der Edition des Urtextes spielt.

4 Der hier behandelte Teil.
5 Der hier behandelte Teil.
6 Diskussion bei Sotiroudis 1989, 40.

Slavische Handschriften des Urtextes

Mosquensis Bibl. Synod. 148, 14. Jh. (= Sl1)
Mosquensis (FIV no 307 der kaiserl. Bibl.), a.
1637 (= Sl2 )

B-Handschriften

Chicago univ. libr. 47 (gr. 3), a. 1785
Holkh. gr. 61, 15. Jh.
Par. suppl. gr. 665, 16. Jh.
Vat. gr. 153, 13. Jh.
Vat. gr. 163, 13./14. Jh. (= C)
Vat. gr. 167, 12. Jh.
Vat. Palat. gr. 86, 16. Jh.
Vindob. hist. gr. 40, 11. Jh. (fol. 304r–314v)(die
slavische sog.) Vremmenik

Pseudo-Symeon

Escor. gr. Y-I-4, 16. Jh.
Parisinus gr. 1712, 12./13. Jh.

Chronicon Ambrosianum

Ambros. gr. D34 sup., 11. Jh. (?) (= Ab)
Ambros. gr. X283 inf. nr. 14
Escor. M-III-12 (verschollen)
Gottingensis philol. 74
Monac. gr. 181
Schleusingensis (verschollen)
Upsal. gr. 59
Upsal. gr. 60
Vat. gr. 163 (fol. 1r–2v)
Vat. Barb. gr. 56
Vat. Palat. gr. 399
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Bibliographie: Aem. Martini/D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae
Ambrosianae I, Mailand 1906, 1132–1135; Sotiroudis 1989, 39–41.

Am Lesegerät kollationiert.

ARGENTORATENSIS L 8 (A), s. XVI, chartaceus, 290 × 205 mm,
II+388+I fol., 27–28 lin.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos; darauf folgen die
Kap. 131, § 3–137 der Logothetenchronik (Titel: το� σοφ�τ�τοψ λογο�ωτοψ.
περ� τ�« βασιλε"α« ΜιξαCλ κα� Υεοδ?ρα« τ�« α%το� μητρ�«, inc. τ' δ.
πρ?τ@ Κψριακ' τ$ν 4γ"�ν Νηστει$ν (bis zum Ende des Werkes)), fol.
346r–388v.

Der uns interessierende Teil der Hs. wurde von drei Kopisten geschrieben.
Die Haupthand ist der sog. Anonymus A des Scriptoriums des Nikolaos Cho-
niates. Dieser Anonymus hat auch die Hs. M und Teile der Hs. Z geschrieben.7

Bibliographie: C. Welz, Katalog der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek
in Strassburg. Descriptio codicum graecorum, Strassburg 1913, 24; Sotiroudis 1989,
32–34.

Am Lesegerät kollationiert.

ATHENIENSIS (Benaki-Museum, �Antallaj�mvn 131) (X), a. 1422 (auf
April dieses Jahres datiert), chartaceus, 285 × 190 mm, 217 fol., 27 lin.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos mit vielen Interpolatio-
nen, besonders aus der Logothetenchronik; fol. 177v–197r enthält sie die
Kap. 131, § 13–135, § 1, der Logothetenchronik (Titel: περ� Βασιλε"οψ το�
Μακεδ�νο«, inc. � δ. Βασ"λειο« Jλ�εν �ν τ' π�λει μωξρι τ�« Ξρψσ�« Π�ρτη«,
des. 1π6 �πιτρ�ποψ« δ. �τωλει); darauf enthält sie eine Fortsetzung, die die
Kaiser Konstantin VII. bis Ioannes II. Komnenos behandelt, fol. 197v–212v;
darauf folgt ein Auszug aus Menandros, Sententiae, fol. 213–215; darauf folgen
Fragmente aus dem Menaeon, fol. 216–217. Ferner enthält die Hs. umfassende
Marginalien (siehe dazu Katalog).

Die ganze Hs. wurde von einer Hand geschrieben.
Bibliographie: E. Lappa-Zizeka/M. Rizou-Kouroupou: Κατ�λογο« Ψλληνι-

κ�ν ξειρογρ�φ�ν το� Μοψσε�οψ Βεν�κη (10ο« – 16ο« α�.), Athen 1991,
110–112; P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, Bd. I., Wien 1975, 679;
A. Tselikas, Δωκα α��νε« Ψλληνικ�« γραφ�« (9ο« – 16ο« α�.), Athen 1977,
43–44; Sotiroudis 1989, 34–36.

Am Lesegerät kollationiert.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Français 9467, Papiers de DuCange,
s. XVII, chartaceus, 3 fol. (fol. 24–26).

7 E. Gamillscheg, „Zu Kopisten des 16. Jahrhunderts“, JÖB 29 (1980), 279–291.
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Fol. 24rv+26r enthalten die Kap. 27, § 2–31 (inc. � δ. �π� τ0, des. τCν κρ"σιν
�πηρ�σατο), fol. 25rv die Kap. 27, § 3–30, § 1 (inc. τ�τε μεταστωλλονται, des.
Πελοπ�ννησο«), der Logothetenchronik.

Es handelt sich um Blätter aus der Exzerptensammlung von DuCange; die
Blätter wurden aus den Hss. Par. gr. 854 (fol. 24rv+26r ) bzw. Par. gr. 1712 (fol.
25v) kopiert (siehe dazu III.2.1.3, S. 53*, und III.2.1.4, S. 53*f.): es sei darauf
hingewiesen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Textabschnitt
(24rv+26r bzw. 25rv) handelt.

Bibliographie: Omont.
Am Lesegerät kollationiert.

CIZENSIS GR. 65 (Z), a. 1557 (auf Februar dieses Jahres f. 1v datiert), char-
taceus, 300 × 210 mm, 379 fol. (re vera 373 fol., vgl. Sotiroudis), 28 lin.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos; darauf folgen die
Kap. 131, § 2–137 der Logothetenchronik (Titel: Mστορικ6ν το� σοφ�τ�τοψ
λογο�ωτοψ. GρξC το� ξρονογρ�φοψ το� σοφο� κα� λογι�τ�τοψ λογο�ωτοψ.
μωξρι το�δε Mστ�ρησεν � μοναξ6« Γε?ργιο« σ=γκελλο« το� πατριαρξικο�
�ρ�νοψ Κ�νσταντινοψπ�λε�«, inc. τ' δ. πρ?τ@ Κψριακ' τ$ν Νηστει$ν
(bis zum Ende des Werkes)), fol. 330r–379r.

Die Hs. wurde von drei Händen geschrieben, der Abschnitt aus der Logo-
thetenchronik aber nur von einer: dem Anonymus A des Scriptoriums des Ni-
kolaos Choniates. Dieser Anonymus A hat auch die Hs. M und Teile der Hs. A
geschrieben.

Bibliographie: C. Wendel, „Die griechischen Handschriften der Provinz
Sachsen“, Aufsätze Fritz Milkau gewidmet, Leipzig 1921, 368–376 (bes. 371–372);
Sotiroudis 1989, 22–23.

Am Lesegerät kollationiert.

CONSTANTINOPOLITANUS (Topkapi Serai) 37 (K), s. XIV (nach Was-
serstempeln in die ersten 20 Jahre des 14. Jh. gehörig: mündliche Mitteilung
von D. R. Reinsch; bei Deissmann aufs Ende des 14. Jh. datiert), chartaceus,
233 × 156 mm, 146 fol., 19–23 lin.

Die Hs., die nur die Logothetenchronik Kap. 2, § 1–131, § 49, enthält, ist am
Anfang und am Ende mutiliert (Titel: περ� το� στερε?ματο«, inc. π�λιν �ν τ'
δεψτωρO :μωρO, des. κα� Gπογνο&« �κα(�ωσ�η)).

Die Hs. wurde von einer Hand geschrieben. Drei lose Blätter befinden sich
in der ’ Εταιρε"α Βψζαντιν$ν Σποψδ$ν, Athen (Nachlass B. Mystakides). Diese
Blätter (zwei aus der 21. Quaternio, eines aus dem 23. Quaternio) bieten die
Kap. 131, § 29–35 (inc. � δ. βασιλε&« �>εστρ�τεψσεν, des. κατελ��ν εF« τCν),
bzw. 133, § 27–34 (inc. κρατ�σαντε« οM μετ<, des. μ»λλον δ. προδοσ"O). Auch
sonst ist die Hs. nicht in sehr gutem Stand. Fol. 102 ist geschnitten, fol. 143–146
sind zerfetzt usw.
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Bibliographie: A. Deissmann, Forschungen und Funde im Serai, Berlin/Leipzig
1933, 73; N. Panagiotakis, Φ�λλα ξειρογρ�φοψ τ�« ξρονογραφ�α« το� Λο-
γο"ωτοψ (Ψλληνικ#« κ�δι% Σεραγ�οψ 'ρ. 37) (ν το)« καταλο�ποι« Βασ. Μψσ-
τακ�δοψ, A Επετηρ�« ’Εταιρε"α« Βψζαντιν$ν Σποψδ$ν 35 (1966–67), 259–279;
Sotiroudis 1989, 54–55.

Am Lesegerät kollationiert; der Hauptteil der Hs., der sich in Istanbul befin-
det, war für eine Inspektion nicht zugänglich (für die Beschaffung von Abbil-
dungen davon bin ich A. Markopoulos, D. R. Reinsch und A. Sotiroudis zu
Dank verpflichtet).

CRYPTOFERRATENSIS Z.a.XXXVIII (B.a.XVII) (Cr), ut vid. s. XI,
membranaceus palimpsestus, 71 fol. (der uns interessierende Teil 8 fol.).8

Nach Crisci handelt es sich bei diesem Palimpsest um die Chronik von „Si-
meone Magister e Logoteta“, „deren erster Teil nicht ediert worden ist“. Des-
halb, und wegen der schwer lesbaren Schrift, verzichtet er auf eine nähere
Untersuchung des Inhalts. Hier ist ein Fehler, oder zumindest Unklarheit, bei
Crisci zu klären. Seine Formulierung deutet an, dass er hier an Pseudo-Symeon
denkt. Es ist jedoch in der Tat eine Hs. der Logothetenchronik.9

Unser Palimpsest ist Teil einer grösseren Hs., in der scriptio superior mit kirch-
lichen Texten (es handelt sich um 71 Folien, arabisch numeriert 1–71; die Folien
sind auch arabisch numeriert wie folgt: 130–145, 151, 145 (sic!), 146–150,
152–199). Die meisten der Folien der neuen Hs. sind Palimpsestblätter, und für
die Herstellung dieser Hs. wurden mehrere ältere Hss. verwendet. Die scriptio su-
perior, von einer Hand geschrieben, kann paläographisch etwa auf das späte
13. Jh. datiert werden.

Der uns interessierende Text, von einer Hand geschrieben, findet sich auf
den Folien 17–24, die in der neuen Hs. eine komplette Quaternio bilden. Die
Folien sind, um die richtige Lesung des Untertextes zu ermöglichen, folgender-
massen zu ordnen: 21r–20v–20r-[LÜCKE]-17v–17r–18v–18r–19v–19r–22v–
22r–23v–23r–24v–24r. 21v sowie der Anfang des 21r überliefern einen anderen
Text: bei der zweiten Beschriftung wurden die Folien auf den Kopf gestellt
(180° gedreht); der ursprüngliche Text fing am verso an. Von den ursprünglichen
Folien sind durchschnittlich etwa zwei Zeilen am (einst) unteren Rande über-
haupt nicht, oder nur teilweise, zu erkennen, da die Hs. beschnitten wurde.

Fol. 21r–20r enthalten, nach dem Titel (ΕF« τCν κοσμοποιRαν �κ τ�«
γενωσε�« κα� ξρονικ6ν �φε>�« σψλλεγ.ν παρ< Σψμε$ν μαγ"στροψ κα� λογ�-

8 Fol. 24 wurde von der Fotoscientifica in Parma digitalisiert; eine Transkription davon verdanke
ich Ch. Faraggiana di Sarzana. Sämtliche Folien wurden von Leif Inge Ree Petersen und mir
im Januar 2004 in Grottaferrata untersucht und, mit Hilfe der dort zugänglichen Apparatur
(Mondo Nuovo), digitalisiert.

9 Zu bemerken ist jedoch dabei, dass die Haupthandschrift des Pseudo-Symeon (Par. gr. 1712)
am Anfang ein Fragment der Logothetenchronik überliefert.
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�ωτοψ (von hier an sind nur Bruchstücke zu sehen) �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν
τε κα� Mστορικ$ν (noch etwa 8 Buchstaben sind erkennbar)), den Text der
Kap. 1–7, § 3 (inc. Υε6« � Sξρονο«, des. κτ"σα«, GλλA ); vielleicht ist darauf noch
eine Zeile vorhanden gewesen, die weggeschnitten wurde, so dass das Ende des
Kap. 7 vollständig auf 20r vorlag. Fol. 17v–24r enthalten den Text der Kap. 22,
§ 4–35, § 2 (inc. το&« δ�ροψμωνοψ«, des. γεννT τ6ν AΑμβρ�μ); danach sind Spu-
ren noch einer Zeile zu sehen, und es kann, darüber hinaus, noch mindestens
eine Zeile auf der ursprünglichen Seite gegeben haben.

Der Umfang der Lücke, von Kap. 7, § 3, bis zu 22, § 4, entspricht vier Folien
in der ursprünglichen Hs. – wenn, was wahrscheinlich ist, auch hier etwa der
normale Logotheten-Text überliefert wurde. Über die Anordnung der Lagen
der ursprünglichen Hs. kann einiges mit Sicherheit gesagt, einiges nicht er-
schlossen werden. Offenbar ist, dass das Doppelblatt (21–20), das den Anfang
des Logotheten-Textes überliefert, nicht derselben Lage angehörte wie die an-
deren bewahrten Folien. Ob es sich um ein loses Doppelblatt handelte, oder
ob es zusammen gehörte mit einem oder mehreren Folien der obengenannten
Lücke, sei dahingestellt. Ebensowenig steht fest, ob die drei Doppelblätter
(17–24 : 18–23 : 19–22) eine Einheit bildeten, oder zusammen gehörten mit ei-
nem oder mehreren der verloren gegangenen Folien.

Crisci datiert die Schrift auf das frühe 12. Jh. Es ist jedoch eher an die zweite
Hälfte des 11. Jh. zu denken.10 Crisci schlägt, aufgrund des Schrifttypus, eine
sizilianische Provenienz unserer Blätter vor (S. 279). Diese Identifizierung ist
jedoch nicht anzunehmen, da keine besonderen regionalen Charakteristika
feststellbar sind.11 Es sollte jedoch notiert werden, dass der Palimpsest viel-
leicht doch eine sizilianische Anknüpfung verrät durch seine Verwandtschaft
mit der Hs. Messanensis S. Salvatoris 85 (siehe dazu III.2.5.2, S. 77*ff.).

Bibliographie: E. Crisci, I palinsesti di Grottaferrata, Neapel 1990; A. Rocchi,
Codices Cryptenses, seu Abbatiae Cryptae Ferratae, in Tusculano, digesti et illustrati cura et
studio D. A. Rocchi, Tusculani 1883, 464f.

Der Palimpsest wurde in situ studiert (vgl. Anm. 8).

ESCORIALENSIS Y-I-4

Für diese Hs. siehe unten III.1.4 (S. 46*).

HIEROSOLYMITANUS (Sancti Sepulchri 65) (N), s. XV/XVI, charta-
ceus, 198 × 140 mm, 170 fol. (145–148 und 167 leer)

Die Hs. enthält, ausser Werken von u.a. Konstantinos Manasses und Pho-
tios, die Kap. 131, § 28–46, der Logothetenchronik (inc. 1ποξ?ρησιν λαν-

10 Mündliche Mitteilung von Ch. Faraggiana di Sarzana und E. Gamillscheg.
11 Mündliche Mitteilung von Ch. Faraggiana di Sarzana und E. Gamillscheg.
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��ν�ν τ0 �σ"8 εFσ�γαγε, des. πρ�σινο« δ. Vππεψε AΑγαλλιαν�«, Wο=σιο« δ.
� Κρασ»«. νικητα«), fol. 89r–92v.

Der uns interessierende Teil der Hs. wurde von einer Hand geschrieben.
Bibliographie: A. I. Papadopoulos-Kerameus, ’ Ιεροσολψμιτικ, Βιβλιο"/κη

0τοι κατ�λογο« τ�ν (ν τα)« βιβλιο"/και« το� 4γι�τ�τοψ 'ποστολικο� τε
κα1 κα"ολικο� 2ρ"οδ3%οψ πατριαρξικο� "ρ3νοψ τ�ν ’Ιεροσολ�μ�ν κα1
π�ση« Παλαιστ�νη« 'ποκειμων�ν κ�δ�κ�ν I, St. Petersburg 1891, 148–149;
Sotiroudis 1989, 36–37.

Am Lesegerät kollationiert.

HOLKHAMENSIS GR. 60, a. 1118, membranaceus, II+143 fol.
Diese Hs. enthält zuerst das Proömium der Chronik des Georgios Mona-

chos; darauf folgt ein Gemisch aus der Logothetenchronik und der Chronik des
Georgios Monachos (Beschreibung bei de Boor 1901), fol. 21v–143.

Titel: εF« τCν κοσμ�ποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα� ξρονικ6ν �φε>�«, σψλλωγειν
παρ< Σψμε�ν μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ3 �κ διGφ�ρ�ν ξρονικ$ν τε κα� εMσ-
τορι$ν.

Der Text wurde von einer Hand geschrieben (dazu Randbemerkungen und
Federproben von mehreren späteren Händen).

Bibliographie: R. Barbour, „Summary Description of the Greek Manuscripts
from the Library at Holkham Hall“, The Bodleian Library Record VI.5 (1960),
S. 591–613; de Boor 1901, 70–90 (77–80); Sotiroudis 1989, 6.

Am Lesegerät kollationiert.

LAURENTIANUS PLUTEI 70.11 (L), s. XI, membranaceus, 267 × 205
mm, 270 fol., 30 lin.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos und Teile der Logotheten-
chronik. Der Kopist (Redaktor) hat die Werke vermischt, zuerst durch einzelne
Einschübe aus der Logothetenchronik in den Georgios-Text, ab Justinian öfter.
Fol. 230r–270 enthalten die Kap. 131, § 3–137 der Logothetenchronik (inc.
Gπωστειλε δ. Υεοδ?ρα Υε�κτιστον τ6ν λογο�ωτην (bis zum Ende der Werkes)).

Die Hs. wurde von einer Hand geschrieben.
Bibliographie: A. M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Me-

diceae Laurentianae, varia continens opera graecorum patrum II, Nachdruck Leipzig
1961, 671; de Boor 1897, 238ff.; vgl. C. de Boor, ed. Georg. Mon. XXXVIIIff.;
Sotiroudis 1989, 37–39.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

MARCIANUS (VENETUS) GR. 608 (Coll. 306) (E), olim Joh. Baptistae
Recanati XXXII, s. XV (ante medium s.) (Wasserzeichen: siehe Mioni), charta-
ceus, 215 × 140 mm, 324 (+ fol. 45 bis) fol., 21 lin.

Diese Hs. ist eine Abschrift von F1 (Vindob. hist. gr. 37, siehe unten). Sie,
oder die Zwischenvorlage, wurde abgeschrieben, als F1 sich in einem wesentlich
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besseren Zustand als heutzutage befand: E überliefert mehr Text, der ausser-
dem oft besser lesbar ist als der von F1. Titel (1r und (wiederholt) 2v): Σψμε�ν
μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ3 ξρονικ6ν �φε>�« σψλεγ.ν �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν
τε κα� Mστορικ$ν Gρξ�μενον Gπ6 AΑδ�μ. Darauf folgt eine summarische Chro-
nik (vgl. F1). Darauf, fol. 9r, folgt die Logothetenchronik (inc. Γ�ιο« A Ιο=λιο«
Κα9σαρ �βασ"λεψσεν )τη δ) (Kap. 49, § 1). Nach f. 272v (des. το� παλατ"οψ
κακ$« κατ�γαγον (Kap. 136, § 84)) weist E eine Lücke auf. Diese Lücke wird
von Par. gr. suppl. 1092 (I) gedeckt: es handelt sich dabei um abhanden gekom-
mene Blätter von E (siehe dazu unten). Nach dem Ende von I fährt die darin
angefangene Fortsetzung in E fort (fol. 273r–284r ); sie behandelt, in E, die Zeit
von Johannes I. Tzimiskes bis zu Michael VII. Dukas.

Darüber hinaus enthält E u.a. !Michael Panaretos" Περ� τ$ν Τραπεζο�ντο«
βασιλω�ν τ$ν μεγ�λ�ν Κομνην$ν, ed. O. Lampsidis, Athen 1958 (fol.
287r–312r ).

Der hier behandelte Teil der Hs. stammt von einer Hand.
Bibliographie: E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum. Codices graeci ma-

nuscripti II. Thesaurus antiquus. Codices 300–625, Venedig 1986 (Rom 1985),
534–535; Sotiroudis 1989, 44–45.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

MESSANENSIS S. SALVATORIS 85 (Me), s. XI/XII, membranaceus,
265 × 200 mm, 213 fol.

Diese Hs. enthält ein Gemisch aus der Logothetenchronik und der Chronik
des Georgios Monachos (Beschreibung bei de Boor 1901). Es ist zu bemerken,
dass sich diese Hs. in demselben Kloster wie Ambrosianus D34 sup. (Ab: siehe
unten, III.1.5, S. 47*) befand: S. Salvatore in Messina.

Titel (fol. 1r): εF« τCν κοσμοποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα� ξρονικ6ν �φε>�«
σψλλεγων παρ� Σψμε$ν μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν τε
κα� Fστορι$ν.

Bibliographie: de Boor 1901, 70–90 (70–77); A. Mancini, „Codices graeci
Monasteri Messanensis S. Salvatoris“, Atti della R. Accademia Peloritana 22.2
(1907), 146; Sotiroudis 1989, 6–7.

Am Lesegerät kollationiert.

MONACENSIS GR. 139 (M), s. XVI, chartaceus, 320 × 210 mm, I,
II+442+III fol., 30 lin.

Die Hs. enthält einen Pinax mit Kapitelüberschriften (π"να> σ&ν �ε0 το�
παρ�ντο« βιβλ"οψ), fol. 1r–7v; die Chronik des Georgios Monachos, fol.
8r–310v; die Kap. 131, § 2–137 der Logothetenchronik (Titel: oben auf fol. 311r

το� λογο�ωτοψ, inc. τ' δ. πρ?τ@ Κψριακ' τ$ν 4γ"�ν Νηστει$ν (bis zum
Ende der Werkes)), fol. 311r–356v; eine Schrift des Johannes Kantakuzenos, fol.
358r–442v (PG 154, 372–584).

Die ganze Hs. wurde vom Anonymus A des Scriptoriums des Nikolaos Cho-
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niates geschrieben. Dieser Anonymus hat auch Teile der Hs. A und der Hs. Z
geschrieben.12

Bibliographie: I. Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum Bibliothecae
Regiae Bavaricae II, 103–105; Sotiroudis 1989, 15–16.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

MONACENSIS GR. 218 (T), s. XI, membranaceus, 270 × 215 mm, 135 fol.,
31 lin.

Die Hs. enthält, ausser den Kap. 49–87, die fehlen (siehe dazu unten), den
ganzen Urtext der Logothetenchronik, fol. 1r–106r; darauf folgt die Π�τρια
Κ�νσταντινοψπ�λε�«, fol. 107r–135v.

Die Kap. 49–87 der Logothetenchronik fehlen in dieser Hs.13 Es ist zu be-
merken, dass die Lücke sich zwischen den fol. 23 und 24 befindet, während die
(dritte) Lage nach fol. 24 endet (die Hs. besteht aus 17 Quaternionen; Kustoden
sind zu sehen auf 9r, 17r, 25r usw., und es gibt auch Reklamanten (vgl. Sotiroudis
1989)). Daraus scheint zu schliessen zu sein, dass die Lücke sich nicht durch
den Ausfall einer Lage erklären lässt. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die
Kustoden und Reklamanten in mehreren Fällen Zeichen der Korrektur aus je-
weils einer höheren Zahl zeigen, d.h. « wurde aus einem ursprünglichen ζ kor-
rigiert, ζ aus η usw. (dies fängt eben nach der Lücke an, ist jedoch an « (ζ) und ζ
(η) besonders deutlich zu erkennen): dafür wäre an sich eine natürliche Erklä-
rung, dass die Hs. einst noch eine Lage enthalten hat. Da jedoch die Lücke sich,
wie gesagt, nicht zwischen zwei Lagen befindet, ist vielleicht am ehesten daran
zu denken, dass eine Lage in der Vorlage ausgefallen ist, während die Kor-
rekturen der Lagebezeichnungen als in diesem Zusammenhang zufällig zu
bezeichnen sind (der Umfang der Lücke entspricht in T etwas mehr als einer
Lage).

Die Hs. wurde von einer Hand geschrieben. In einigen Fällen hat jedoch eine
zweite Hand den Text ausgebessert, nicht immer wie es ursprünglich in der
Hs. stand (wohl Symeon Kabasilas, vgl. Kresten 1976, 207–222). Diese zweite
Hand hat auch den Titel, f. 1r, ausgebessert (dieser Titel ist also nur bedingt, mit
Sicherheit nicht ganz, für authentisch zu halten): εF« τCν κοσμοποιRαν, �κ τ�«
γενωσε�«, κα� �> Sλλ�ν Mστορικ$ν �φε>�« σψναγ�γ�, κα� διαφ�ρ�ν ξρονι-
κ$ν Υεοδοσ"οψ. Am oberen Rande hat diese zweite Hand ferner hinzugefügt:
μελZττZνο�. Daraus, und aus der (fehlerhaften) Ausbesserung Υεοδοσ"οψ, ent-
stand die Zuschreibung des Werkes an einen Theodosius Melitenus.14

12 Die Subskription scheint zu behaupten, dass die Hs. von Nikolaos Choniates selbst geschrie-
ben wurde. Siehe jedoch dazu Gamillscheg (vgl. oben, Anm. 7, S. 29*).

13 Dazu, dass es sich um eine Lücke handelt, siehe V.1.3, S. 126*.
14 Dazu Kresten 1976. Es ist nicht auszuschliessen, dass noch eine Hand in der Hs. erkennbar

ist; dies ist jedoch von wenig Belang hier. Der Text der Hs. wurde von Tafel unter dem Na-
men des Theodosius Melitenus ediert.
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Die Hs. weist eine ziemlich nachlässige Orthographie auf.15 Es handelt sich
einerseits um Variation itazistischer Art, Isochronismen, Variation von αι und ε
usw. Zahlreich sind auch Fälle, die als Verlesungen der Vorlage gedeutet werden
können, z.B. Variation von ο/α/οψ oder ν/ψ. Es ist zu betonen, dass dies eine
besonders wichtige Hs. ist, und dass sie kaum Zeichen der Kontamination oder
der bewussten Umformulierung aufzeigt.

Bibliographie: I. Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum Bibliothecae
Regiae Bavaricae II, 426–428; Sotiroudis 1989, 17–20; Kresten 1976. Der Logo-
thetentext dieser Hs. wurde von Tafel unter dem Namen des Theodosius Me-
litenus ediert (siehe dazu VI (Bibliographie), S. 133*).

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

MOSQUENSIS BIBLIOTHECAE SYNODALIS GR. 406 (Vladimir)

(264/CCLI) (R und R0), a. 1152 (datiert auf 13.11.1152), membranaceus, 209
fol.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos mit Interpolationen aus
der Logothetenchronik (dazu de Boor 1901, 76f.), fol. 1–182r; die Kap. 131,
§ 2–137 der Logothetenchronik (inc. τ' δ. α Κψριακ' τ$ν 4γ"�ν Νηστει$ν
(bis zum Ende des Werkes; am Ende steht: δ�>α τ0 �ε0 π�ντ�ν )νεκα Gμ�ν3
τετωλεσται κα� τ< το� λογο�ωτοψ)), fol. 182r–205r; ein Fragment des Anfangs
der Logothetenchronik, kap. 1–22, § 1 (Titel: εF« τCν κοσμοποι"αν Σψμε�ν λο-
γο�ωτοψ3 �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν κα� Fστορι$ν, des. τ6ν 5Αβελ), fol. 205r–208r

(dieses Fragment wird von mir als R0 bezeichnet; R und R0 gehören in stem-
matischer Hinsicht nicht zusammen: siehe dazu III.2.3.2, S. 64*, und III.2.6,
S. 81*); eine chronologische Tabelle von Adam bis „zur heutigen Zeit“ (Nike-
phoros III. und Alexios I. Komnenos), fol. 208r–209v.

Die Hs. wurde von einer Hand geschrieben.
Bibliographie: Archimandrit Vladimir, Sistematiceskoe opisanie rukopisej Mos-

kovskoj Sinodalnoj (Patriaršej) Biblioteci. I. Rukopisi greceskija, Moskau 1894,
604–605; Sotiroudis 1989, 52–54. Die Hs. wurde von Muralt ediert (siehe dazu
VI (Bibliographie), S. 132*).

Am Lesegerät kollationiert.

PARISINUS GR. 854 (Medic.-Reg. 2431) (P), s. XIII, chartaceus, 160 × 255
(bzw. 250) mm, I-II+1–422+1–2 (158 bis, 167 bis) fol.

Dies ist eine Sammelhandschrift, die 46 verschiedene Werke enthält. Der Lo-
gothetentext, der wohl einst vollständig vorgelegen hat, ist am Anfang und am
Ende mutiliert und besteht aus den Kap. 19, § 1–133, § 30 (vor dem Text: λε"πει
τ< �> Gρξ�« τ�« Mστορ"α« τα=τη«, inc. το"νψν �κ τ$ν εFρημων�ν �ννοε9ν, \τι,

15 In vielen der hier erwähnten Fälle ist nicht auszuschliessen, dass die Abweichungen von der
Norm, die sich in T finden, auf das Original zurückgehen.
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des. παρελ�φ�η δ. τ6 κ�στρον : Δημητρι<« �ν τ0 �ωματι τ�« ’Ελλ�δο« 1π6
Δαμιανο� το� AΑγαρηνο�), fol. 328r–419r.

Der hier in Betracht kommende Teil der Hs. wurde von zwei Händen ge-
schrieben. Wie es scheint, hat es eine vollständige Hs. der manus prima gege-
ben, die später renoviert wurde, wobei ganze Folien von einer manus secunda
neu geschrieben wurden. Darauf deutet der teilweise schlechte Erhaltungszu-
stand der von der manus prima geschriebenen Folien hin, und besonders das
Vorkommen von Flecken (Schimmel?) auf diesen Folien – Flecken, die nicht
auf den Folien der manus secunda auftreten, die, wie es scheint, später zwischen
schon geschädigte Folien eingefügt wurden. Ferner deutet das Layout auf den
sekundären Status der von der manus secunda geschriebenen Folien hin. Ge-
gen Ende dieser Folien ist es offenbar, dass der Schreiber sich anstrengen
musste, um die Textmenge seiner Vorlage einzupassen: der Platz wurde knapp,
aber es galt zu vermeiden, den Text auf eine neue Seite hinüberzuführen. Es ist
anzunehmen, dass diese Vorlage identisch war mit den von der manus prima
geschriebenen Folien, die wohl in schlechtem Zustand, aber noch lesbar waren.
Es gibt keinen Grund zur Annahme einer anderen Vorlage für die manus se-
cunda als die von der manus prima geschriebenen Folien.16

Kustoden/Reklamanten finden sich auf sowohl Folien der manus prima
(siehe f. 336r ) als auch auf denen der manus secunda (siehe 360r ): m.E. wurden
sie auf die Folien der manus secunda von der Vorlage zusammen mit dem Text
hinüberkopiert, beweisen also nicht, dass die manus secunda an der ursprüng-
lichen Hs. beteiligt war. Die manus secunda ist auch nicht für vollständige Qua-
ternionen verantwortlich, was auf eine ursprüngliche Teilung der Arbeit hätte
deuten können: die manus secunda beschreibt auch einzelne Folien, offenbar
solche, wo die Vorlage in besonders schlechtem Zustand war. Die arabische
bzw. (ältere) griechische Numerierung findet sich auf den Folien beider Schrei-
ber.

Sowohl die manus prima als auch die manus secunda können, wie es scheint,
ins 13. Jh. datiert werden.

Die von der manus prima geschriebenen Folien enthalten besonders umfas-
sende Marginalien (siehe dazu die Edition von Cramer).

Bibliographie: H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothè-
que Nationale I, Paris 1886, 159–160; Sotiroudis 1989, 23–25. Die Hs. wurde
von Cramer und Bekker ediert (siehe dazu, und zu noch älteren Ausgaben, VI
(Bibliographie), S. 132*f.).

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

16 Dass es sich um eine andere Vorlage handelt, wird von Serruys 1907 behauptet.
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PARISINUS GR. 1708 (S), s. XVI17, chartaceus, 325 × 260 mm, III+369
(370)+I fol., 30 lin.

Die Hs. ist eine direkte Fortsetzung des Parisinus Gr. 1707. Der erste Text in
der hier behandelten Hs., die Chronik des Georgios Monachos, fängt mit Julius
Cäsar an (der frühere Teil dieses Textes findet sich also in Par. Gr. 1707); darauf
folgen die Kap. 131, § 2–137 der Logothetenchronik (rechts in margine 304r:
(�« ^δε τ6 ξρονικ6ν Γε�ργ"οψ κα� Gπ6 τ$ν ^δε το� λογο�ωτοψ; inc. τ'
δ. α Κψριακ' τ$ν 4γ"�ν Νηστει$ν (bis zum Ende des Werkes)), 304r–342r;
darauf folgt eine Fortsetzung bis zu Alexios I. Komnenos, 342r–368r.

Die Hs. wurde von einer Hand geschrieben.
Bibliographie: H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothè-

que Nationale II, Paris 1880, 127; Sotiroudis 1989, 25–27. Der Text ab Leo V.
wurde von Bekker ediert, die Logothetenchronik dabei unter dem Namen des
Georgius continuatus (siehe VI (Bibliographie), S. 132*).

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

PARISINUS GR. 1711 (G), a. 1013, membranaceus, 320 × 240 mm, 1–8
pag.+1–230 pag.+231–427 fol.

Diese Hs. enthält verschiedene Texte historischen Inhalts, und zwar des Pat-
riarchen Nikephoros Historia Syntomos; die Chronik des Georgios Synkellos;
die Chronographie des Theophanes; den Scriptor incertus de Leone Armenio,
368v–373r; und Kap. 128–137 der Logothetenchronik (Titel: Ψτωρα σψγγραφC
Λωοντο« το� α%το�, inc. Λω�ν � AΑρμωνιο« κα� παραβ�τη« �βασ"λεψσεν )τη ζ,
μ�να« ε (bis zum Ende des Werkes)), 373r–393v; Verse eines Anonymus (bei So-
tiroudis 1989, 28, ediert, fol. 394v (394r ist leer)); ps.-Kallisthenes, Historia Ale-
xandri Magni (ed. W. Kroll, Berlin 1926), 395r–427v.

Die historisch-chronographischen Texte der Hs. wurden von einer Hand ge-
schrieben. Diese Hand hat am Ende des Logothetentextes hinzugefügt: �τε-
λει?�η : τ$ν νω�ν βασιλω�ν ξρονογραφ"α3 πληρ��ε9σα παρ< Λωοντο«
γραμματικο�3 μην� A Ιοψλ"�ι η3 Ψορτ� το� 4γ"οψ μεγαλομ�ρτψρο« Προκοπ"οψ3
)τοψ« ´«φκα3 Fνδικτι$νο« ια (= 8. Juli, 1013). Wegen dieser Eintragung
(vgl. auch den Titel zur Einführung des Logothetentextes) ist das Werk einem
Autor Leon Grammatikos zugeschrieben und unter diesem Namen publiziert
worden.

Bibliographie: H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothè-
que Nationale II, Paris 1880, 128; Sotiroudis 1989, 27–31. Der Logothetentext
dieser Hs. wurde von Bekker, unter dem Namen des Leo grammaticus, ediert
(siehe dazu und zu älteren Editionen VI (Bibliographie), S. 132*f.).

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

17 Wasserzeichen ähnl. Laibach 1535.
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PARISINUS GR. 1712

Für diese Hs. siehe unten, III.1.4 (S. 46*).

PARISINUS SUPPLEMENTUM GRAECUM 1092 (I (idem codex qui

E)), s. VIII-XVI, chartaceus et membranaceus, 30 fol. (der uns interessierende
Teil 4 fol.)

Dies ist eine Sammlung von losen Blättern verschiedenen Alters, die zusam-
men montiert wurden. Fol. 23–26 sind aus dem 15. Jh., aus Papier, 130 ×
215 mm. Fol. 23r–24r überliefern die Kap. 136, § 84–137 der Logothetenchro-
nik (inc. κα� �ν τ' Πρ?τ@ ν�σ8 �>�ρ"σα« Gπωκειρε, des. κα� τ6 σ$μα, α%το�
�ν τ' π�λει διακομ"ζεται3 κα� �ν τ' π�λει Gπεστ�λ�η), fol. 24r–26v Teile der
Fortsetzung, die darauf in E weiter geht. Diese Folien (23–26) sind nämlich,
von derselben Hand geschrieben, Teil des Marcianus gr. 608 (E): siehe dazu den
unpublizierten Handkatalog in der Bibliothèque Nationale (vgl. oben, S. 33*f.).
Dies war Sotiroudis 1989 nicht klar; sie hat jedoch ein anderes Missverständnis,
bei Astruc/Concasty reproduziert, aufgeklärt: es handelt sich nicht, wie von
Serruys (D. Serruys, „Notes sur quelques manuscrits parisiens d’histoire byzan-
tine“, Revue de Philologie N.S. 33 (1909), 83–84) behauptet, um einen Teil der
Hs. Holkhamensis gr. 60 (zu dieser Hs. siehe oben, S. 33*).

Bibliographie: Ch. Astruc/M.-L. Concasty, Bibliothèque Nationale. Départe-
ment des manuscrits. Catalogue des manuscrits grecs. Troisième partie. Le Supplément grec,
Bd. III, Nr. 901–1371, Paris 1960, 218–221; H. Omont, Inventaire sommaire des
manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale III, Paris 1882, 338–339; Sotiroudis
1989, 31–32.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

TUBINGENSIS Mb 20 (X. X. 27), a. 1579, chartaceus, 195 × 145 mm,
5 fol.+460 pag.+14 fol.+146 pag.+12 fol.

Die Hs. ist eine direkte Abschrift des Monacensis Gr. 218 (T) (siehe dazu
oben, S. 35*f.) und enthält dieselben Partien der Logothetenchronik wie diese
Hs., pag. 1–460, sowie die Π�τρια Κ�νσταντινοψπ�λε�«, pag. 1–146.

Die Hs. wurde von Martin Crusius geschrieben.
Bibliographie: W. Schmid, Verzeichnis der Doktoren, welche die Philosophische

Fakultät der Königlichen Württembergischen Eberhard-Karls-Universität in Tübingen im
Dekanatsjahre 1901–1902 ernannt hat. Appendix: Verzeichnis der griechischen
Handschriften der K. Universitätsbibliothek zu Tübingen, Tübingen 1902,
44–45; Sotiroudis 1989, 20–22.

Am Lesegerät kollationiert.

VATICANUS GR. 163 (C)

Für diese Hs. siehe unten, III.1.3 (S. 44*f.).
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VATICANUS GR. 1807 (H), s. XIV, chartaceus, 335 × 230 mm, III+86
(2 col.) fol., 32–36 lin.

Die Hs. enthält, ausser einem Inhaltsverzeichnis, als einzigen Text die
Kap. 32, § 4–136, § 79, der Logothetenchronik (inc. δεκ�τη δψναστε"α. κα�<
�βασ"λεψον Υηβα9οι, des. ο` Gπεναντ"α« το� βασιλικο�).

Der Text wurde von einer Hand geschrieben.
Bibliographie: Codices Vaticani Graeci. Codices 1745–1962, rec. P. Canart. I.

Codicum enarrationes, Vatikan 1970, 169–170; P. Canart/V. Peri, Sussidi biblio-
grafici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970,
645; Sotiroudis 1989, 42–44.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VATICANUS OTTOBONIANUS GR. 118 (D), a. 1551, chartaceus, 335 ×
230 mm, I+306 (+ fol. 198a + 1 non num.) fol., 30 lin.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos, fol. 1–240r; die
Kap. 131, § 2–137 der Logothetenchronik (auf fol. 240r: (�« ^δε τ6 ξρονικ6ν
Γε�ργ"οψ κα� Gπ6 τ$νδε το� λογο�ωτοψ, inc. τ' δ. πρ?τ@ Κψριακ' τ$ν
4γ"�ν Νηστει$ν (bis zum Ende des Werkes)), fol. 240r–278r; eine Fortsetzung
davon bis zu Alexios I. Komnenos (vgl. die Hs. Parisinus gr. 1708 oben, S. 38*).

Die Hs. wurde von zwei Kopisten geschrieben, wovon der eine Emmanuel
Provataris ist; die Identität des Schreibers der fol. 1–159 ist dagegen nicht be-
kannt.

Bibliographie: P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della
Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970, 193; P. Canart, „Les manu-
scrits copiés par Emmanuel Provataris“, Mélanges Eugène Tisserant VI (Studie e
Testi 236), Vatikan 1964, 173–287; F. Battaglini, Codices manuscripti graeci Ottobo-
niani Bibliothecae Vaticanae, Rom 1893, 68; Sotiroudis 1989, 41–42.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VINDOBONENSIS HISTORICUS GR. 37 (F1 und F2 ), s. XIV (Wasser-
zeichen: Amboss = Briquet 5950 (Siena 1324); Winkelmass, ähnl. Briquet 5973
(Genua 1306); Glocke, ähnl. Briquet 3924 (Zürich 1337)), chartaceus, 300
(305) × 205 (210) mm, I, II+1–212 fol., 2 col., 28–34 lin. (ff. 1–103); 1 col.,
27–33 lin. (ff. 104–210).

Hs. historischen Inhalts, die Teile der Logothetenchronik zweimal, aus zwei
verschiedenen Vorlagen, enthält. Die Hs. enthält zuerst die Π�τρια Κ�νσταν-
τινοψπ�λε�«, fol. 1r–40v; ein Exzerpt aus Johannes Zonaras, fol. 40v; eine sum-
marische Chronik von Adam bis zum Machtantritt des Julius Cäsar, fol. 41r–42r.

Fol. 40v steht als Titel: Σψμε$ν μαγ"στροψ κα� λογ��ωτοψ3 ξρονικ6ν �φε>�«
σψλεγ.ν3 �κ διαφ�ρ�ν3 ξρονικοντΥ κα� Mστορικ6ν3 Gρξ� μ.ν Gπ6 AΑδ�μ (vgl.
die Abschrift Marc. gr. 608 (E), oben).

Darauf folgt, wenn auch mit umfassenden Lücken, die Kap. 49–136, § 36,
der Logothetenchronik [= F1] (inc. Γ�ιο« A Ιο=λιο« Κα9σαρ �βασ"λεψσεν )τη δ,
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des. στ�σονται Ξριστιανο&« Gναιρε9ν3 ο% �ωμι«), fol. 42v–103v. F1 hat Blattde-
plazierungen erlitten; die richtige Reihenfolge der Folien ist: 81, 97, 82ff.; 87,
96, 88ff.; 95, 98, 103, 99, 100ff. Die Abschrift E weist die richtige Reihenfolge
der Folien auf. E überliefert auch Text, der heute wegen Blattausfalls nicht
mehr in F1 vorhanden ist, oder nicht mehr lesbar ist; deshalb kommt E Bedeu-
tung bei der Textedition zu (für Einzelheiten siehe den app. codicum der Edi-
tion sowie Sotiroudis, mit Kalkulationen über die Zahl der verloren gegange-
nen Folien). Typisch für F1 sind ferner umfassende Streichungen im Text: man
kann z.T. fast von einer Epitome sprechen.

Ab f. 104r folgt, nach Hunger, eine „Anonyme CHRONIK von Adam bis
Konstantinos VII. Porphyrogennetos.“ Es handelt sich in der Tat zuerst um die
Chronik des Georgios Monachos;18 dieser Georgios-Text enthält einige wenige
Interpolationen aus der Logothetenchronik, z.B. f. 175v den Threnos auf die
Gattin des Kaisers Maurikios (siehe den app. criticus zu Kap. 108, § 3). Danach
handelt es sich um die Kap. 131, § 6–136, § 5, der Logothetenchronik (inc. βοψ-
λCν ο#ν ποιε9ται Υεοδ?ρα : α%γο=στα, des. προσ?ποψ το� βασιλω�«), fol.
191r–208v+210r+v (zu fol. 209 siehe Anm. 18).

Der Text der Hs. wurde von einer Hand geschrieben; dazu kommen Korrek-
turen einer postbyzantinischen manus secunda. Typisch sind gewisse Interfe-
renzen zwischen F1 und F2, d.h. gemeinsame Lesarten, die dadurch zu erklären
sind, dass der Schreiber ein und derselbe war; auch hat die manus secunda mit
Hilfe von F2 den Text von F1 manchmal korrigiert (zu Fragen dieser Art siehe
Sotiroudis).

Bibliographie: H. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichi-
schen Nationalbibliothek I. Codices historici. Codices philosophici et philologici
(Museion, N. F. IV/1. 1), Wien 1961, 40; Sotiroudis 1989, 45–50.

Am Lesegerät kollationiert.

VINDOBONENSIS HISTORICUS GR. 40 (B), s. XI et XV, partim mem-
branaceus (fol. 49–314, 327–328), partim chartaceus (fol. 1–48, 315–326),
295–300 × 210–220 mm, 330 fol., 2 col., 31–34 lin.

Die Hs. enthält die Chronik des Georgios Monachos (fol. 1–304r ); darauf
folgt die Logothetenchronik, Redaktion B (Titel: ΜιξαCλ κα� Υεοδ?ρα, inc.
Μετ< δ. Υε�φιλον ΜιξαCλ � ψM6« α%το� διι�=νειν καταλιμπ�νεται, des. εa«

18 Der genaue Anfang von fol. 104r ist zwar schwer zu lesen, aber man kann mit blossem Auge
mehr sehen als im Katalog angegeben wird. In der Tat kann der genaue Anfang mit grosser
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, da wir es mit einer Blattdeplazierung zu tun haben.
Die richtige Reihenfolge der Folien ist 105, 104, 106, 107, 209, 108ff. Der Textanfang (fol.
105r) ist ναβ�γιον (?) �π� το� δικα"οψ (= Georg. Mon. 49.5 (Seite und Zeile bei de Boor)).
105v endet Ν$ε π�ντα« το&« (Georg. Mon. 55.5). 104r hat an 105v angeschlossen und hat
mit Wahrscheinlichkeit, nach den Worten Ν$ε π�ντα« το&«, mit �> α%τ$ν angefangen. 106r

schliesst lückenlos an 104v an.
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τινα τ�πον, bνομασμωνον ζ�γολ�Zνον), fol. 304r–314v (die alte Pergament-
handschrift endet fol. 314 mutiliert); darauf folgt die Kap. 133–135, § 1, der
Logothetenchronik vom Typ A (siehe zu den stemmatischen Affiliatio-
nen III.2.3.4, S. 66*ff.) (Titel: GρξC τ�« βασιλε"α« Λωοντο«, inc. Λω�ν � ψM6«
Βασιλε"οψ �βασ"λεψσεν )τη κε, des. +μα ’Ρ�μαν0 πεν�ερ0 α%το� 2ν �ν 1πο-
ταγ' (τερα )τη κ«, μ�νο« δ. )τη ιε), fol. 315r–322r; eine Fortsetzung darauf,
die die Kaiser Alexander bis Nikephoros Botaneiates summarisch behandelt
und für die Kaiser Alexios bis Johannes VI. Kantakuzenos nur Namen und,
nicht durchgehend, Regierungsjahre angibt, fol. 322r–326r; ein Fragment einer
anonymen Homilie auf Maria Magdalena [BHG 1162b] (327r–328v).

Die beiden Teile der Hs. (aus Pergament bzw. Papier) wurden von jew. einem
Kopisten geschrieben, wovon der Kopist, der im 15. Jh. auf Papier geschrieben
hat, Johannes Rhosos „ähnelt“.19

Bibliographie: H. Hunger, Katalog der griechischen Handschriften der Österrei-
chischen Nationalbibliothek I. Codices historici. Codices philosophici et philolo-
gici (Museion, N. F. IV/1. 1), Wien 1961, 47; Sotiroudis 1989, 50–51.

Am Lesegerät kollationiert.

VINDOBONENSIS SUPPLEMENTUM GRAECUM 91 (Vs), s. XIII
(post med. saec.) (fol. 1–232) et s. XIV (post med. saec.) (fol. 233–310)), char-
taceus (fol. 1–232) et bombycinus (fol. 233–310)

Sammelhandschrift chronographischen und theologischen Inhalts (dazu
weiter Hunger). 16r–58v enthalten den hier relevanten Text, und zwar die ge-
mischten Exzerpte aus der Chronik des Georgios Monachos und der Logothe-
tenchronik (nicht, wie im Katalog angedeutet, Pseudo-Symeon), die auch in
den Hss. Messanensis S. Salv. 85 und Holkh. gr. 60 wiederkehren (siehe dazu
III.2.5.1, S. 76*).

Titel (16r ): εF« τCν κοσμ�ποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα� ξρονικ6ν �φε>�«, σψλ-
λεγων παρα Σψμε�ν μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ3 �κ διGφ�ρ�ν ξρονικ$ν κα�
Fστορι$ν.

Bibliographie: H. Hunger (und Chr. Hannick), Katalog der griechischen Hand-
schriften der Österreichischen Nationalbibliothek IV, 154–155; de Boor 1901; Marko-
poulos 1978; Sotiroudis 1989, 7.

Am Lesegerät kollationiert.

19 So Hunger 1961, 47; vgl. Ch. G. Patrinelis, „ 6 Ελληνε« κ�δικογρ�φοι τ$ν ξρ�ν�ν τ�« Gνα-
γενν�σε�«“, A Επετηρ�« Μεσαι�νικο� AΑρξε"οψ 8–9 (1958–59), 63–124.
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1.2 Slavische Handschriften des Urtextes

MOSQUENSIS BIBLIOTHECAE SYNODALIS 148 (Sl1), s. XIV
(a. mundi 6864 (? = 1356?)), fol. 434

Dies ist die sog. Letovnik, die die Chronik des Georgios Monachos und die
Logothetenchronik als Fortsetzung enthält. Es ist eine serbische Übersetzung,
wohl aus dem 14. Jh. (Originalübersetzung?).

Bibliographie: Vasilievskij 1895, 78–133; Weingart 1922; Moravcsik 1961,
113; Sotiroudis 1989, 171; Wahlgren 2005 (Edition: siehe VI (Bibliographie),
S. 133*).

Am Lesegerät kollationiert (vgl. Wahlgren 2005).

MOSQUENSIS (FIV no 307 der kaiserlichen Bibliothek) (Sl2), a. 1637,
fol. 325

Dem Text geht voraus: Simeona metafrasta i logofeti spisanie mira ot bitia i
litovnik sbran ot razlichnich litopisets [„Die Schrift des Symeon Metaphrastes
und Logothetes über die Welt von der Schöpfung, und Chronik aus verschie-
denen Annalen zusammengestellt“]. Darauf folgt der Text vom Anfang bis
zum Ende (für Einzelheiten siehe besonders Sreznevskij 1905 und Wahlgren
2005). Darauf folgt: Do zde Simeona Logofeti e tvoren, a ot zde drugago [„Bis
zu diesem Punkt ist es das Werk des Symeon Logothetes, von hier das eines an-
deren“]. Darauf folgt eine Fortsetzung bis zur Thronbesteigung des Roma-
nos IV. Diogenes im Jahre 1078.

Die Hs. ist offenbar die Kopie einer Übersetzung aus dem 14. Jh. Orthogra-
phie und Sprache sind mittelbulgarisch.

Bibliographie: Sreznevskij 1905 (siehe VI (Bibliographie), S. 133*: Edition
samt kodikologisch ausgerichteter Einleitung); Vasilievskij 1895, 78–133; Wein-
gart 1922; Moravcsik 1961, 113; Ostrogorsky 1971, 17–37; Sotiroudis 1989, 3;
5; 171; Wahlgren 2005.

Am Lesegerät kollationiert (vgl. Wahlgren 2005).

1.3 B-Handschriften

CHICAGO UNIV. LIBR. 47 (Gr. 3), a. 1785
Eine Abschrift des Vat. gr. 153 (mit Zusätzen aus dem Palat. gr. 394, einer

Hs. des Georgios Monachos), die von Ioannes Elias Baldus, Bibliothecae Vati-
canae Graecus Scriptor, verfertigt und ins Lateinische übersetzt wurde.

Bibliographie: E. J. Goodspeed (with the association of M. Sprengling),
A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Libraries of the University of Chicago, Chi-
cago (Ill.) 1912, 51–52.

Die Hs. ist mir nur aus zweiter Hand bekannt.
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HOLKHAMENSIS GR. 61 (296), s. XV
Eine Abschrift des Logothetentextes vom Typ B des Vindobonensis hist. gr.

40, die vor der Mutilierung verfertigt wurde, die diese Hs. heute aufzeigt (siehe
dazu den Vindobonensis; siehe auch III.2.1.1, S. 51*) (Titel: ΜιξαCλ κα� Υεο-
δ?ρα, inc. Μετ< δ. Υε�φιλον ΜιξαCλ � ψM6« α%το� διι�=νειν καταλιμπ�νε-
ται, des. κα� προσκψνη�.ν �κε9σε �ν τ0 παλατ"8 Gν�γαγον (Kap. 136, § 81)).

Bibliographie: R. Barbour, „Summary Description of the Greek Manuscripts
from the Library at Holkham Hall“, The Bodleian Library Record VI.5 (1960); de
Boor 1901; C. de Boor, Georgii Monachi Chronicon I, S. XXXVIIff.; Sotiroudis
1989, 6; 32.

Am Lesegerät kollationiert.

PARISINUS SUPPLEMENTUM GR. 665, s. XVI
Diese Hs. ist mit Vat. gr. 163 nahe verwandt (siehe III.2.1.1, S. 51*).
Bibliographie: Sotiroudis 1989, 7.
Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VATICANUS GR. 153, s. XIII
Eine Abschrift des Logothetentextes vom Typ B des Vindobonensis hist.

gr. 40, die vor der Mutilierung dieser Hs. verfertigt wurde (siehe dazu den Vin-
dobonensis; siehe auch III.2.1.1, S. 51*) (des. (Kap. 137, § 8) (κτ@ Fνδικτι$νο«,
’ Ρ�μαν6« βασιλε&«, fol. 221v (darauf ergänzt von, nach eigenhändiger Unter-
schrift, (Ioannes) Elias Baldus bis zu Gπετω�η μον': zu Baldus siehe die Hs.
Chicago univ. libr. 47 (Gr.) oben)).

Bibliographie: P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della
Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970; C. de Boor, Georgii Monachi
Chronicon I, S. XXXVff.; Sotiroudis 1989, 2f.; 4 f.; 6; 9; 163.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VATICANUS GR. 163 (C), s. XIII (vel fort. XIV (mündliche Mitteilung von
D. R. Reinsch)) et XVII (fol. 1–2), chartaceus, VII+303 fol.

Diese wichtige historische Hs. (sie enthält ferner das Breviarium historiae
metricum des Konstantinos Manasses, die Historien des Niketas Choniates, die
Epitome rerum des Johannes Kinnamos, und die Annalen des Georgios Akro-
polites) ist die vollständigste aller Hss. der Logothetenchronik (fol. 1–61). Der
Logothetentext ist z.T. mit Theophanes vermischt; die Hs. ist für die Zeit-
spanne 842–913 Trägerin der sog. Redaktion B. Nach dem Ende des Urtextes
(des. �ν τ' α%το� Gπετω�η μον', fol 58v, l. 13) folgt eine Fortsetzung (ed.
A. Markopoulos 1979) über das Jahr 948 hinaus, bis zum Jahr 962 (des. mut.
Gφικ�μενοι �π� τ6 α%τ� fol. 61r ). Diese Fortsetzung, die nach Markopoulos
1978 (in Markopoulos 1979 wiederholt) vielleicht von Symeon Logothetes
selbst geschrieben wurde, steht in einem nahen Verhältnis zu der des Vaticanus
gr. 167 und des Parisinus gr. 1712 (Pseudo-Symeon).
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Die beiden ersten Folien wurden um das Jahr 1630 aus der Hs. Vat. Palat. gr.
399 abgeschrieben, um das ursprüngliche, verlorene, erste Folium zu ergänzen
(diesbezügliche Notiz auf fol. 2v).

Bibliographie: P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della
Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970, 382–383; A. Heisenberg, Ge-
orgii Acropolitae opera I, Leipzig 1903, S. IV-VI; Markopoulos 1979; Sotiroudis
1989, 4f.; 6 f.; 9.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VATICANUS GR. 167, s. XII20

Dies ist die Haupthandschrift des Theophanes und des sog. Theophanes
continuatus und enthält, ausser einem Proömium, die Viten der Kaiser Leo V.,
Michael II., Theophilos und Michael III., und als 5. Buch die Vita Basilii. Als
6. Buch, ab dem Jahr 886, handelt es sich jedoch um eine Logothetenhand-
schrift, und der Inhalt entspricht dem des Vat. gr. 163. D.h., für die Jahre
886–913 handelt es sich um die sog. Redaktion B. Für die Jahre 913–948 han-
delt es sich, mit kleineren Abweichungen, um den normalen Logothetentext.
Nach 948 enthält die Hs. eine Fortsetzung, bis zum Jahr 962, die mit der des
Vat. gr. 163 eng verwandt ist (vgl. oben).

Bibliographie: P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della
Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970, 383; Sotiroudis 1989, 6. Edi-
tionen: Bekker (siehe VI (Bibliographie), S. 134*); zur Fortsetzung siehe Mar-
kopoulos 1979. Eine Neuausgabe der Vita Basilii bereitet I. Ševčenko vor
(CFHB, Series Berolinensis).

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VATICANUS PALATINUS GR. 86, s. XVI
Eine Abschrift des Vat. gr. 163 (vgl. III.2.1, S. 51*).
Bibliographie: H. Stevenson Sr., Codices manuscripti Palatini graeci Bibliothecae

Vaticanae, Rom 1885, 42–43; P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti
greci della Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970, 241; Sotiroudis 1989,
4; 9.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

VINDOBONENSIS HISTORICUS GR. 40

Zu dieser Hs. siehe oben, III.1.1 (S. 41*f.).

20 Weitere dem Vaticanus gr. 167 nahestehende Hss. werden hier und im folgenden nicht ange-
führt (siehe dazu Sotiroudis 1989, 6).
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VREMMENIK (slavische B-Hs.)

Bibliographie: Moravcsik 1961, 114; V. M. Istrin, Knigy vremennyja obraznyja
Georgija Mnicha: chronika Georgija Amartola v drevnem slavjanorusskom perevode: tekst,
izsledovanie i slovar, 1–3, Petrograd: Rossijskaja Akademija Nauk, 1920–1930; Die
Chronik des Georgios Hamartolos. In altslavischer Übersetzung [Hrsg. von] V. M. Istrin
mit einer Einleitung und bibliographischen Hinweisen von Friedrich Scholz, 1–3, Mün-
chen 1972.

Die Hs. ist mir nur aus zweiter Hand bekannt.

1.4 Pseudo-Symeon

Auch die pseudo-symeonische Chronik ist aus dem Urtext (der Redaktion A)
der Logothetenchronik herzuleiten. Ausserdem überliefern die handschrift-
lichen Zeugen von Pseudo-Symeon am Anfang ein Fragment des Urtextes
(siehe dazu unten). Aus diesen Gründen werden die folgenden Hss. hier be-
schrieben.

ESCORIALENSIS GR. Y-I-4, s. XVI

Diese Hs. ist nahe verwandt mit Par. gr. 1712, vielleicht eine Abschrift davon
(vgl. unten).

Bibliographie: G. de Andrés, Catálogo de los Códices Griegos de la Real Biblioteca de
El Escorial II, Madrid 1965, 83–86; de Boor 1901, 82ff.; Markopoulos 1978.

Am Lesegerät kollationiert.

PARISINUS GR. 1712 (O21), s. XII/XIII
Die Haupthandschrift der Chronik des Pseudo-Symeon. Sie ist vielleicht die

direkte Vorlage der vorigen Hs. (vgl. III.2.1.2, S. 51*ff.). Am Anfang überliefert
der Parisinus ein Fragment des Urtextes, und zwar die Kap. 1–30, § 1, der
Logothetenchronik (Titel: Σψμε$νο« μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ3 εF« τCν
κοσμοποιRαν3 �κ τ�« γεννωσε�«3 κα� ξρονικ$ν �φε>�« σψλλεγ.ν �κ διαφ�ρ�ν
ξρονικ$ν τε κα� Mστορικ$ν (in mg. superiore (manus secunda): αψτοσ3 εστην
ο μεταφραστησ), inc. Υε6« � Sξρονο«, des. : καλοψμωνη Πελοπ�νησο«)),
f. 6r–12v. Für eine Beschreibung der ganzen Hs. siehe Markopoulos.

Bibliographie: Markopoulos 1978.
Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

21 Es sei bemerkt, dass das Sigel O bei Sotiroudis die Hs. Par. gr. 665 bezeichnet.
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1.5 Chronicon Ambrosianum (Pseudo-Polydeukes)

Das Chronicon Ambrosianum stellt eine Parallele zur Logothetenchronik
dar:22 für den Textabschnitt Schöpfung der Welt – Julius Cäsar bietet sie fast
genau denselben Text. Darauf folgt ein mehr kirchenhistorischer Bericht. Für
die Chronik gibt es den codex unicus:

AMBROSIANUS GR. D34 sup. (olim V424) (Ab), s. X/XI23, membrana-
ceus, I+II+257 fol.

Die Hs. enthält zuerst die Chronik (fol. 1–171). Darauf folgt das Onomasti-
kon des Iulius Pollux (172–219r ) und das Physiologicon Hexaemeronis des
Pseudo-Eustathius Antiochenus (fol. 219v–257r ).

Die Hs. hat eine Blattdeplazierung erlitten; die richtige Reihenfolge soll sein:
fol. 1–2–5–4–3–6ff.

Der Hs. fehlt ein Folium am Anfang, und der Text fängt im Kap. 2, § 1, an
(Gβ=σ]σοψ Gπε"ρ�« κα� Gπλωτ�«); der Text endet auch mutiliert (im Jahr 376:
es ist unklar, wieweit der Text ging; die apographa sind nach dieser Mutilierung
am Ende geschrieben).

Die Hs. wurde 1606 in Tarent gekauft; sie kam aus dem Kloster S. Salvatore
in Messina (Kresten 1969, 149).

Bibliographie: Aem. Martini/D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae
Ambrosianae I, Mailand 1906, 1132–1135; Kresten 1969; Sotiroudis 1989,
39–41; Edition (als Anonymi): J. B. Bianconi, Bologna 1779.

Am Lesegerät kollationiert. Das Original wurde auch eingesehen.

Apographa des Ambrosianus

Es gibt ferner eine Reihe von Hss., die aus dem Ambrosianus herzuleiten sind.
Zuerst sei erwähnt:

Ambrosianus gr. X283 inf. nr. 14

Es handelt sich um ein, offenbar in der Biblioteca Ambrosiana produziertes,
Heftchen (18ff.; 18. Jh.?), das als eine Kopie aus dem Ambrosianus gr. D34 sup.
auf fol. 1r ausgewiesen wird: „Copia di un compendio Istorico di un mano-
scritto Greco della Bibl. Ambr. D34.8. Super. la quale comincia dal quinterno
segnato ι« alla facciata sesta versola metà 122v τελεψτ» δ. � πανε=φημο« etc.“

22 Chronicon Ambrosianum ist die von Hansen (ed. Theodorus Lector, S. XXXI) vorgeschla-
gene Bezeichnung für den Text im Ambrosianus gr. D34 sup. Früher wurde dieser Text als
die Chronik des Pseudo-Julios Polydeukes bezeichnet (oder gar dem antiken Lexikographen
zugeschrieben). Zur Problematik vgl. Wahlgren 2003.

23 So im Katalog; jedoch wohl am ehesten 11. Jh.
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Der Text geht bis zum Ende der Chronik, worauf ein Teil des Onomastikons
folgt.

Bibliographie: Inventario dei manoscritti X.279–348 Inf., a cura di M. Cogliati,
Vol. 63, Mailand 1974 (30. 5. 1974 abgeschlossen: unpubliziert, in der Biblio-
teca Ambrosiana aufbewahrt).

Das Original wurde eingesehen.

Die sonstigen Sekundärhandschriften und ihre Abhängigkeitsverhältnisse be-
handelt Kresten 1969. Die verschollene Hs. Esc. M-III-12 war ein Zwischen-
glied zwischen Ab und der weiteren Tradition, die wir der Tätigkeit des Kopis-
ten und Buchhändlers Andreas Darmarios im 16. Jh. verdanken. Er hat die Hs.
Esc. M-III-12 in Spanien (El Escorial) vorgefunden und selbst drei Abschriften
davon (den Barberinianus, den Palatinus und den Monacensis) verfertigt. Es
wird allgemein davon ausgegangen, dass die Zuschreibung der Chronik an
einen Iulius Pollux (Julios Polydeukes) einen bewussten Versuch der Fälschung
von seiten des Darmarios darstellt, wohl um den Marktwert des Werkes zu er-
höhen.24 Ausgangspunkt war das Werk, das im Ambrosianus folgt, das Ono-
mastikon des antiken Lexikographen Iulius Pollux.

Wichtig in diesem Zusammenhang sind die apographa hauptsächlich des-
halb, weil der Ambrosianus gr. D34 sup. am Anfang heute mutiliert ist. Da er
vor der Mutilierung abgeschrieben wurde, kommt, für einen kurzen Text-
abschnitt, den Abschriften der Wert zu, der sonst dem Ambrosianus gehört.
Ferner ist eine dieser Abschriften, Vaticanus Palat. gr. 399, Vorlage für den Er-
satz der mutilierten ersten Folien der Hs. Vaticanus gr. 163 (vgl. III.1.3, S. 45*).

Apographa des Ambrosianus („Darmarios-Tradition“)

Escurialensis M-III-12 (verschollen)

Gottingensis philol. 74

Vielleicht eine Abschrift des Monacensis gr. 181 (so Preger BZ 1 (1892) 50).

Monacensis gr. 181

I. Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum Bibliothecae Regiae Bavaricae
II, München 1806, S. 220–221); Edition (als die Chronik des Iulius Pollux):
I. Hardt, München und Leipzig 1792.

Das Original wurde eingesehen.

Schleusingensis (verschollen)

24 Siehe jedoch Kresten 1969, 160ff. (weniger tadelnd Darmarios gegenüber).
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Upsaliensis gr. 59

Vom Anfang der Chronik; des. � δ. Λο=κιο« �>ελα�ε�« �π� τCν Κ�νσταντι-
νο=πολιν Gπωπλεψσεν.

Diese Hs. wurde aus dem Monacensis abgeschrieben (siehe S. 121: „e codice
Monachensi exscripsit Heslerus“).

Zur Upsalaer Sammlung siehe: C. E. Aurivillius, Codices Manuscriptos Graecos
Bibliothecae Acad. Upsaliensis breviter recensuit C. E. A, Upsala 1835 (unpubl.);
Ch. Graux (et A. Martin), Notices sommaires des manuscrits grecs de Suède, Paris 1889.

Das Original wurde eingesehen.

Upsaliensis gr. 60

Vom Anfang der Chronik; des. �ν τα=τ@ γ<ρ �βο=λετο τCν κατ< τ$ν
τψρ�νν�ν �πιτελε9ν Ψορτ�ν.

Diese Hs. wurde wohl lokal in Uppsala aus der vorigen Hs. kopiert (18. Jh.?);
vgl. Bemerkung bei Aurivillius: „videtur esse apographum prioris“.

Das Original wurde eingesehen.

Vaticanus gr. 163 (fol. 1r–2v) (siehe oben, III.1.3, S. 44*f.)

Vaticanus Barberinianus gr. 56

Bibliographie: V. Capocci: Codices Barberiniani graeci I, Biblioteca Apostolica
Vaticana 1958, 57–58; P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci
della Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970, 121.

Das Original wurde eingesehen.

Vaticanus Palatinus gr. 399

Bibliographie: H. Stevenson Sr., Codices manuscripti Palatini graeci Bibliothecae
Vaticanae, Rom 1885, 257; P. Canart/V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti
greci della Biblioteca Vaticana (Studi e testi 261), Vatikan 1970.

Das Original wurde eingesehen.

2 Das Verhältnis der Handschriften zueinander

Von früheren Untersuchungen ist besonders Sotiroudis 1989 zu erwähnen. Sie
fasst das ältere Wissen zusammen und liefert selbst den bisher wichtigsten Bei-
trag zur Erforschung der Texttradition. Jedoch behandelt Sotiroudis ausführ-
lich nur die Redaktion A, und zwar nur den Teil des Textes, der die Zeit nach
842 umfasst, d.h. den sog. „Georgius continuatus“.25 Dies bedeutet, dass ihr

25 Hinter der Bezeichnung „Georgius continuatus“ liegt die alte, fehlerhafte, Auffassung, dass
die Logothetenchronik im eigentlichen Sinne als eine Fortsetzung der Chronik des Georgios
Monachos geschrieben wurde.
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Material für die Zwecke der vorliegenden Edition unvollständig ist, und dass
wichtige Hss., wie der Ambrosianus D34 sup., von ihr nicht untersucht wurden.
Deshalb wird hier in besonderer Weise das Augenmerk auf die Textabschnitte
gerichtet, die die Zeit vor 842 behandeln, um in sinnvoller Weise das schon Ge-
leistete zu ergänzen.

Meine Analyse vom Verhältnis der Handschriften zueinander unterscheidet
sich in wesentlichen Punkten von der meiner Vorgänger. Diese abweichende
Analyse hat vor allem mit meinem Standpunkt in einer prinzipiellen Frage
zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass Texte dieser Art bei der Tradierung dazu
neigen, durch Zusätze bereichert zu werden, d.h. anzuschwellen. Sie neigen
auch dazu, gereinigt zu werden: sie werden klassischer in der Form, und logi-
sche Ungereimtheiten usw. werden ausgeglichen. Deshalb ist die umfassendere
und sprachlich und logisch einwandfreiere zweier Varianten in den meisten Fäl-
len als die sekundäre anzusehen.26

2.1 Codices eliminandi

Zu den Apographa ist das Meiste schon von der bisherigen Forschung ge-
sagt worden.27 Hier sollen zuerst Fälle angeführt werden, die nicht der weiteren
Untersuchung bedürfen (III.2.1.1). Darauf folgen einige ergänzende Untersu-
chungen (III.2.1.2–4).

2.1.1 Bereits als Apographa erwiesene Hss.

Apographa innerhalb der Tradition des Urtextes (vgl. III.1.1)

Abschrift des Monac. gr. 218 (T) ist: Tübing. Mb 20. Dies beweist vor allem
die diesbezügliche explizite Angabe des Schreibers, Martin Crusius. Siehe Soti-
roudis 1989, 62; 20–22.

Abschrift des Argentorat. L 8 ist: Ambros. gr. 1061. Dies wird von Sotirou-
dis 1989, 59–61, bewiesen.

Abschrift des Vindob. hist. gr. 37 (F1) ist: Marcianus gr. 608 (E)/Par.
suppl. gr. 1092 (I: zu I siehe III.1.1, S. 39*). Die Abhängigkeit des Marcianus gr.

26 Siehe auch Wahlgren 2003, wo ich die generellere Problemstellung programmatisch behan-
delt habe.

27 In den früheren Untersuchungen zu diesem Thema, wie auch in der vorliegenden, wird nicht
immer zwischen der direkten Abhängigkeit und der durch Zwischenglieder unterschieden.
Oft kann eine diesbezügliche Vermutung gemacht werden, bzw. Zwischenglieder sicher pos-
tuliert werden. Meistens spielt es, für Zwecke wie die der vorliegenden Textausgabe, jedoch
keine Rolle, ob es Zwischenglieder gegeben hat oder nicht.
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(E) von F1 wird von Sotiroudis 1989, 57–59, bewiesen. Hauptargument für ein
derartiges Abhängigkeitsverhältnis, oder mindestens für die nahe Verwandt-
schaft der beiden Hss., ist ihre identische, etwas ungewöhnliche Anlage (der-
selbe Text wird zweimal, aus verschiedenen Vorlagen, kopiert). Anzumerken
ist, dass E/I vor der Mutilierung von F1 abgeschrieben wurde, also dort wichtig
wird, wo F1 heute aufhört (siehe dazu III.1.1, S. 40*f., und V.1.3, S. 124*ff.).

Apographa innerhalb der Tradition der Redaktion B (vgl. III.1.3)

Abschrift des Vat. gr. 153 ist: Chicago univ. libr. 47 (gr. 3) (so der Katalog;
siehe dazu III.1.3, S. 43*).

Abschriften des Vat. gr. 163 sind: Vat. Palat. gr. 86 (Sotiroudis 1989, 4; 9);
Par. suppl. gr. 665 (Sotiroudis 1989, 7)

Abschriften des Vindob. hist. gr. 40 sind: Holkham. gr. 61 (Sotiroudis
1989, 6; 32); Vat. gr. 153 (Sotiroudis 1989, 2f.; 4 f.; 6; 9; 163)

Einzelheiten bzw. die Beweisführung in bezug auf die Abhängigkeitsverhält-
nisse der B-Handschriften sollen im 2. Band vorgelegt werden. Nur im Falle
von Parisinus suppl. gr. 665 ist an den hier dargestellten Verhältnissen zu zwei-
feln: es kann sein, dass die Pariser Hs. keine Abschrift des Vaticanus, jedoch
einer sehr ähnlichen Hs., ist.

Zu bemerken ist, dass der Vindobonensis hist. gr. 40 eine sehr beschädigte
Hs. ist, und dass deshalb den davon abhängigen Holkhamensis gr. 61 und Va-
ticanus gr. 153 ein grosser Wert bei der Textkonstitution zukommt.

Apographa des Ambrosianus D34 sup. (Chronicon Ambrosianum)

Zu den Apographa des Ambrosianus D34 sup. siehe III.1.5, S. 47*ff., sowie
V.1.3, S. 125*.

Eines dieser Apographa, der Vaticanus Palat. gr. 399, wurde als Vorlage bei
der Restaurierung des Vat. gr. 163 im 17. Jh. verwendet (nach einer Angabe
in der Hs.: siehe dazu die Beschreibung des Vat. gr. 163, III.1.3, S. 44*f.). Eine
von mir vorgenommene Nachkollation der diesbezüglichen Folien bestätigt die
Richtigkeit dieser Angabe.

2.1.2 Escorialensis Y-I-4

Schon die Auswahl der Texte zeigt, dass Escorialensis Y-I-4 und Parisinus gr.
1712 nahe verwandt sind (vgl. III.1.4, S. 46*, mit Hinweis). Sie haben auch eine
grosse Zahl von gemeinsamen Lesarten, die für Bindefehler gelten müssen
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(hier wird nur das Fragment vom Anfang der Logothetenchronik, das von
diesen Hss. überliefert wird, untersucht; Escorialensis Y-I-4 wird Es genannt,
Parisinus gr. 1712 wird O genannt), z.B.:28

(cap.) 1. (lin.) 5 Sφ�ονον : Sφ�νον et in mg. Sφν� O Es
1.5 �>�λλεσ�αι : �π�λλεσ�αι O Es
1.15 �ποψρ�νιαι : �π"γειαι O Es
13.34–35 οdτ� – :ρμ�νεψσεν om. O Es
15.5 παρατρεχ�μενο« : παραδε"σοψ τρεχ�μενο« O Es
16 titulum in mg. exhib. O Es
16.11 Gνατι�ωντε« : Gντι�ωντε« O Es
17.4 >=λοψ : >=λοψ et in mg. γρ. φ=λλοψ O Es
17.6 δε"κνψται – fδ=νην om. O Es
27.17–18 Gπ6 – Ν$ε om. O Es (homoeotel.)

O kann aus chronologischen Gründen keine Abschrift von Es sein.29 de Boor
hat behauptet, Es sei eine Abschrift aus O.30 Dies kann nur der Fall sein, wenn
die eigenen Fehler in O durch spätere Eingriffe in Es behoben wurden, wie z.B.:

1.21 Γενωσει Es et cett. : γεν�σει O
4.6 σψγκινη�ε9σα Es et cett. : σψγκινη�ε9σαν O
13.5 τ0 Es et cett. : τ6 O
15.11 φ�γητε Es et cett. : φ�γηται O
16.6 Gδι�φορον Es et cett. : Gδι�φ�ορον O K
17.2 \ τε AΑδ<μ Es et cett. : \ τε � Gδ<μ O
18.14 φ�γ@ Es et cett. : φαγ' O
23.7 Gλη�� Es et cett. : Gλη��ν O
26.7 �γρηγ�ρ�ν Es et cett. : γρηγ�ρ�ν O
26.9 Gτοπ"αν Es et cett. : Gποτοπ"αν O

Ich neige zur Auffassung, dass es sich in der Tat um Korrekturen handelt, die in
einer so späten Hs. wie Es natürlich sind (oft handelt es sich um phonetische
Kleinigkeiten). Es gibt jedoch einige Fälle, die bei Es Eigenheiten einer Vorlage
andeuten, die nicht O zu sein scheint:

1.7 ο#ν om. rel. spatio Es (evtl. weil die Vorlage undeutlich war: O ist nicht undeutlich (vgl. auch
folg.))

2.6 λεπτCν ο#σαν : �πινοο�σαν O : �πι ο�σαν Es

28 Als „Bindefehler“ werden hier und unten vereinende, sekundäre Lesarten gemeint. Es ist
klar, dass es bei einer offenen Texttradition wie dieser oft bei Variantlesarten um etwas ande-
res handelt als Fehler im eigentlichen Sinne (d.h. Versehen): es handelt sich oft (aber keines-
wegs durchgehend) um bewusste Veränderungen des Textes, und insofern ist „Fehler“ keine
adäquate Beschreibung des Phänomens.

29 Es hat ausserdem viele eigene Fehler, z.B.: 1.19 καταλ�μπον : λ�μπον Es; 10.10 το� εFδωναι :
τ6 εFδωναι Es.

30 Siehe de Boor 1901, 82ff. Er behauptet nicht, dass alle Texte in Es aus O stammen, jedoch
dass dies der Fall ist mit, u.a., dem Text, der hier behandelt wird (S. 86f.).
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Die natürlichste Erklärung ist vielleicht, dass Es keine direkte Abschrift des O
darstellt, sondern die eines Zwischengliedes. Die andere Lösung ist wohl, dass
es sich bei Es doch um keine von O abhängige Hs. handelt, und dass Es und O
lediglich eine gemeinsame Vorlage haben.

2.1.3 Bibliothèque Nationale, Français 9467, Papiers de DuCange, ff. 24rv+26r

Die Folien 24rv+26r von Bibl. Nat., Français 9467 (hier Dc1 genannt), sollen
nach einer Notiz auf f. 26r unten eine Abschrift des Parisinus gr. 854 (P) sein:
„ex (?) Cod. Reg. 2431 [= Parisinus gr. 854] etc.“ Dies wird bestätigt durch den
Befund von Lesarten. Ausser eigenen Fehlern enthält Dc1 folgende Bindefeh-
ler mit (nur) P: 29.7 post Μασσψρ"« add. σ=ρτι«3 λιβ=η P (P in rasura) Dc1;
29.8 κατ< : κατωναντι P Dc1; 31.4 το� om. P Dc1. Ferner enthält Dc1 folgende
gemeinsame Sonderlesarten mit anderen Hss.: 28.4 AΑραβ"α : ε%δα"μ�ν :
Gραβ"α ε%δα"μ�ν Dc2 [zu dieser Hs. siehe III.2.1.4] Dc1; 31.6–7 Gποτεμ�μενο« :
Gποτεμν�μενο« T C Dc1. Im ersten der beiden letztgenannten Fälle ist zu be-
denken, dass der Schreiber von Dc1 und Dc2 ein und derselbe ist (= DuCange).
Die Übereinstimmung bei Gποτεμν�μενο« ist wohl als Zufall zu verstehen.

2.1.4 Bibliothèque Nationale, Français 9467, Papiers de DuCange f. 25rv

Dc2 ist mit grosser Sicherheit eine direkte Abschrift von O, dem Fragment am
Anfang von Parisinus gr. 1712. Dc2 überliefert den Text Kap. 27, § 3–30, § 1
(τ�τε μεταστωλλονται – Πελοπ�ννησο«), und endet somit genau wie O und
Es. Dc2 teilt die zahlreichen Fehler von O ausser folgenden:31

27.12 δ"δ�σιν recte Dc2 et cett. : δ"δοψσιν et sim. O Es et al.
30.2 ψM0 : om. O : s.l. Es : post Ν$ε add. Dc2

Dc2 weist m.E. in diesen Fällen am wahrscheinlichsten Konjekturen auf. Dc2
kann aus chronologischen Gründen nicht Vorlage von O und/oder Es sein.
Sie ist auch weniger umfassend als diese und hat auch eigene Fehler.32 Dass Es
nicht die Vorlage von Dc2 war, beweisen die Fehler in Es, die Dc2 nicht teilt
(wenn hier keine Korrekturen in Dc2 vorliegen):

28.11 Gπεκλ�ρ�σε Dc2 O et cett. : �πεκλ�ρ�σε Es
28.22 ψM6« Dc2 O et cett. : � ψM6« Es

31 Dc2 hat in einigen Fällen eine „bessere“ Orthographie als O. Dc2 hat ferner, wie oben ge-
nannt, einen Fehler gemeinsam mit Dc1, 28.4 AΑραβ"α : ε%δα"μ�ν : Gραβ"α ε%δα"μ�ν Dc1
Dc2.

32 Als Beispiele dafür siehe unten die Fehllesungen in 28.21 und 30.5.
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Dazu kommt, dass es Stellen gibt, die deutlich darauf hinweisen, dass gerade O
die direkte Vorlage von Dc2 war: es sind Fehler in Dc2, die als Fehllesungen von
O zu verstehen sind:

28.21 Β�αλ �ε6ν O et cett. : βGβλον ut vid. Dc2 (die Abkürzung �ν = �ε6ν ist in O etwas un-
deutlich und hat zum Fehler geführt)

30.5 Βαστραν"« et sim. O et cett. : μαστραν"« Dc2 (Fehllesung von u-formiges β in O)

Diese Abstammungshypothese liefert auch eine Erklärung zu 29.6–7 Sκρα« –
μωξρι«, das O zuerst vergessen hatte, und in mg. suppliert.33 Dies findet bei Es
wieder den Weg in den Text, fehlt aber bei Dc2. Offenbar hat Es die Marginal-
notiz beachtet, Dc2 aber nicht. Eine direkte Abstammung des Dc2 von O macht
ja auch der geographische Faktor glaubwürdig: O war schon zu DuCanges
(= des Schreibers von Dc2 ) Zeiten in einer Bibliothek zu finden, der heutigen
Bibliothèque Nationale, zu der DuCange Zugang hatte.

2.2 Die Familie ξ (O F1 P Sl2 H K N)

2.2.1 K und N (= ν)

Einige wenige Gemeinsamkeiten, die mit äusserstem Vorbehalt als Bindefehler
zu deuten sind, werden von K und N geteilt:34

(cap.) 131. (lin.) 354 AΑκρ"τα : Gκρ"τοψ K N
131.384 διβιτ"σιον (διβητ"σιον F2 : διβιτ�σιον m : δικητ�σιον F1) : διβιτ"�ν P (sic P ut vid.) H :

διβ"τιον ut vid. K : διβιτ"ον N
131.410 ΜαλεRνοψ : μαλε9νον K : μαλεRνον N
131.410 Κελτζην' (κελτζιν' G m) : κελτζ�νη F1 : κελετζ�νη fort. P : κελιτζιν� H : κελιτζην�

K N
131.415 �κκ�πτοψσι : �γκ�πτοψσι K N

Die Zugehörigkeit von N zu einer grösseren Familie (hier ξ genannt), zu der
P H K gehören, wird dagegen einwandfrei durch eine Anzahl von Bindefehlern
gemeinsam mit H K oder P H K bewiesen, z.B.: 131.365 ((δι)�ταρ�ξ�ησαν :
��α=μαζον H K N); 131.371 (post βασιλω�« add. Vστατο P H K N);
131.395–96 (αFτε9ται στρατηγ�« : αFτε9 στρατηγ�ν H K N).

Aus der Anlage der Hss. sowie aus zeitlichen Gründen (K aus dem 14., N aus
dem 15. Jh.) kann N nicht als Vorlage von K in Frage kommen. N hat auch zahl-

33 Sκρα« – μωξρι« fehlt auch in C – wohl aus Zufall (homoeotel.).
34 Vgl. Sotiroudis 1989, 66 (das erste ihrer Beispiele ist nicht richtig angegeben: H hat Sing. � …

λα6«, nicht Plur. (vgl. Ed.)). Siehe ferner 131.387 �πωδ�κεν cett. : Gπωδ�κεν T N; 131.431 δ.
om. F2 K N. Es sei besonders darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei N um ein kurzes
Fragment handelt.
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reiche Sonderfehler, die nicht von K geteilt werden, z.B.: 131.340 (κ�ρτην :
κο"την N); 131.345–46 (πρ6« τ6ν βασιλωα om. N); 131.351–52 (κα� σι�-
π$ντο« – ε%�ω�« δω om. N).

K kann auch nicht die Vorlage von N gewesen sein. Dies beweisen zahlreiche
Sonderfehler in K, z.B.:35 131.266 �νεπο"ησαν N cum cett. : �πο"ησαν K;
131.297 κα"σαρο« N cum cett. : κα"σαρι K; 131.327 κα� – Το>αρ»« N cum cett. :
om. K. Folglich gehen K und N unabhängig voneinander auf eine Vorlage
zurück. Tentativ wird auch vorausgesetzt, dass es sich dabei um eine nur ihnen
gemeinsame Vorlage, genannt ν, handelt.

2.2.2 H ν Sl2 (= ψ)

H und ν

Zahlreiche Bindefehler beweisen die enge Zusammengehörigkeit von H und K,
z.B.:36

36.17 Gπ6 τ�« �κ Ξαρρ<ν om. H K
45.56 �π� τ6ν καιρ6ν �κε9νον om. H K
47.25 το� τολμ�ματο« – �>εψμενισαμωνοψ« om. H K
50.10–11 κα� – AΑντ?νιο« om. H K (homoeotel.)
121.93 προσερρ"φησαν : Gπερ"φησαν H K
121.94–95 (τεραι – καταφλεγ�μεναι om. H K
121.99 σψν�χαντε« : ποι�σαντε« H K
123.28–29 �ν τ' �κκλησ"O om. H K
125.2 στωφοντα : στωφανον H K
129.3 \σον (g« F1 P) : δο&« H K

Dazu kommen Bindefehler zwischen H und ν (= K und N); einige wurden
schon oben (III.2.2.1, S. 54*) angeführt (131.365 (δι)�ταρ�ξ�ησαν cett. :
��α=μαζον H K N; 131.395–96 αFτε9ται στρατηγ�« : αFτε9 στρατηγ�ν H
K N).

Die Bindefehler von K N (siehe oben, III.2.2.1) sind Trennfehler gegenüber
H und beweisen, dass H nicht von ν abhängig sein kann. K hat ebenfalls dort
Trennfehler gegenüber H, wo N fehlt, z.B.:37

33.22 γ"νεται : γ"νονται K
33.34 κατ< : κα� τ<« K

35 Siehe auch Sotiroudis 1989, 66.
36 So auch Sotiroudis 1989, 66–67. K weist Kontamination auf, H wohl auch, aber seltener.

Charakteristisch für die hier hypothetisierte gemeinsame Vorlage sind Auslassungen.
37 Charakteristisch sind die temperamentvollen Kommentare zum Text in K: siehe die Beispiele

102.19 und 102.62.
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34.45 ante κατωβαλε exhib. tit. modo κατωβαλεν � Fακ�β τ6ν hσα� K
46.2 ante Κ�ρο« exhib. βασιλε"α κ=ροψ K
94.9 φημ"σα« : �φημ"σα« K
98.6 τ< λε"χανα om. K
102.19 post Στοψδ"οψ add. φοβερ�ν K
102.62 post Πνε=ματι add. σφ�λμα K

Ferner hat H eigene Fehler, die Trennfehler gegenüber K sind und die bewei-
sen, dass K (oder ν) nicht von H abhängig sein kann, z.B.:

33.26 μετ< τCν )>οδον om. H
51.12 (in apparatu) post π��ο« add. �ν )τει πεντεκα�δεκ�τ� i« : β�πτισι« jστε μετ< τ6

β�πτισμα κα� τ6 μωξρι το� σ�τηρ"οψ π��ο« μεσ�σαι διA Gμφο9ν, τρι$ν �νιαψτ$ν δι�-
στημα H

86.6–7 καταλιπ�ντα« : καταλοιπε�ν H
98.7 κατετω�ησαν : κατωστησαν H
103.15 post ο%ραν0 add. κομ�τη« H
121.113 Νικ�τα« : νικ�σα« H

Aus dem Gesagten geht hervor, dass H und ν unabhängig voneinander auf eine
gemeinsame Vorlage (siehe dazu unten) zurückgehen.

Sl2

Die Ähnlichkeit zwischen Sl2 und, insbesondere, H ist seit langem bekannt.
Moravcsik 1961 hat die Frage der Affiliation von Sl2 näher untersucht. Er pos-
tuliert, mit gewissem Vorbehalt, da seine Untersuchung nur einen kleinen Text-
ausschnitt behandelt, eine gemeinsame Vorlage von H K Sl2, ohne die Möglich-
keit weiterer Untergruppierungen. Sotiroudis 1989 folgt Moravcsik, ohne eine
eigene Untersuchung der Frage zu unternehmen (siehe S. 171). Da Moravcsiks
Untersuchung sehr unvollständig ist, war eine neue Behandlung der Frage von-
nöten. Die neue Untersuchung (Wahlgren 2005) bestätigt die Auffassung von
Moravcsik, die jedoch dorthin präzisiert werden kann, dass ein näheres Verhält-
nis zu K oder N nicht festzustellen ist.38

Aus all dem in III.2.2.2 Gesagten geht hervor, dass H ν Sl2 unabhängig von-
einander auf eine nur ihnen gemeinsame Vorlage, genannt ψ, zurückgehen.

38 Moravcsik kannte die Hs. N nicht.
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2.2.3 ψ und P (= φ)

ψ und P39 weisen eine grosse Anzahl von Bindefehlern gegenüber den übrigen
Hss. auf, z.B.:40

33.31 +παν : Gπ6 P H K
42.20 κλωχασα : κλωχα« P H K
42.36–38 κα� – ι«' om. P H K (homoeotel.)
45.40–41 � ψM6« om. P H K
46.38 �πισψμβεβηκ�τ�ν : �πιβεβηκ�τ�ν P H K
92.13 δ=σιν (δψτικ< μωρη C, sed aliter habet) : δ=ναμιν P H K : non adhib. F1
123.3–4 1π6 – ξρ�μασιν om. P H K
123.26–27 κα� (alt.) – α%το� om. P H K (homoeotel.)
128.26 σξ�ματι : fξ�ματι P H K
129.3 1πενδο=« : 1πενδ&« P H K
131.371 post βασιλω�« add. Vστατο P H K N

Zu den charakteristischen Eigenschaften von P H K gehören ferner Ausfüh-
rungen über das Aussehen und die Grablegung verschiedener Kaiser sowie
über die Person des jeweiligen Inhabers des Patriarchenthrons. Diese Ausfüh-
rungen stellen Bindefehler dar.41

Die Bindefehler von H und K bzw. H und ν (siehe oben, III.2.2.2) sind
gleichzeitig Trennfehler P gegenüber, d.h. sie beweisen, dass P nicht von ψ ab-
hängig sein kann. P hat auch eigene Fehler, die Trennfehler gegenüber ψ sind
und die beweisen, dass ψ nicht von P abhängig sein kann, z.B.:

33.5 α%τ$ν �>αναλοψμων�ν : �> α%τ$ν Gναλ��ωντ�ν P : �> α%τ$ν Gναλοψμων�ν H K
34.5 kδη δ. � AΙακ�β om. P
36.29 μετ< (κατ< H K) Μ�ψσ�ν om. P : ante παραλαβ�ν transp. Ab
91.13 post 4μολ�γησαν add. Fοψβιαν6« οlτο« Jν τ� :λικ"α ε%μ�κη« jστε μηδ. τ$ν βασιλι-

κ$ν Mματ"�ν 4ρμ�σαι α%τ$3 γψνC δ. Jν α%τ$ ξαριτ� mτι« ο%δ. α%τ6ν βασιλε=σαντα
��ε�σατο3 τCν δ. �κκλησ"αν κατε9ξεν �π� α%το� δημ�φιλο« Gρειαν�« P

121.125 διωπρεχεν : διωπρεπεν P
123.20 Μεγ�λην om. P
124.73 post ε5ναι add. κα� τ$ ψM$ ο%δ. μ"αν �>οψσ"αν �νεξε"ρισεν P
130.76 �γκλ�ματ" τινι : �γκλ�μασι P

Aus dem Gesagten geht hervor, dass ψ und P unabhängig voneinander auf eine
gemeinsame Vorlage, hier φ genannt, zurückgehen.

39 P wurde von zwei Händen geschrieben (siehe dazu III.1, S. 36*f.). Verschiedene stemmati-
sche Relationen für die beiden Teile der Hs. sind nicht festgestellt worden.

40 Vgl. Sotiroudis 1989, 145f.
41 Sonst müsste man sich denken, dass sie in den Hss., in denen sie fehlen, oder in einer gemein-

samen Vorlage der Hss., in denen sie fehlen, systematisch entfernt wurden (vgl. III.2.2.4).
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2.2.4 φ und F1 (= ξ)

φ und F1 weisen eine grosse Anzahl von gemeinsamen Fehlern auf, die die An-
nahme einer gemeinsamen Vorlage unabweislich machen.42 Von besonderer
Beweiskraft sind dabei die sehr vielen Fälle, wo φ und F1 einen umfangreiche-
ren und, sprachlich und logisch, weniger problematischen Text als die übri-
gen Hss. bieten. Wenn die ausführlicheren Formulierungen ursprünglich sein
sollten, muss man sich vorstellen, dass sie in einer Vorlage der übrigen Hss. sys-
tematisch entfernt wurden, was unwahrscheinlich ist.43 Ähnlich kann davon
ausgegangen werden, dass, wenn φ und F1 einen klassischeren und einwand-
freieren Sprachgebrauch bieten, es sich eher um Aufputzungen handelt als um
eine ursprünglichere Fassung des Textes. Ausserdem ist zu bemerken, dass das
Stemma, das die Alternative zu meinem darstellt44, den Nachteil hat, dass da-
nach generell die ältesten Hss. einen schlechteren Text als viele der jüngeren zu
bieten hätten.

Typisch für φ und F1 sind verschiedenartige Zusätze und Umschreibungen,
die den Text erläutern, ergänzen und kommentieren, z.B.:

126.2 Σταψρ�κιο«, � ψM6« α%το� (α%το� : νικηφ�ροψ F1 P H K), �βασ"λεψσεν
126.2–3 οlτο« �ν τ0 (post τ0 add. κατ< βοψλγ�ρ�ν F1 P H K) πολωμ8 �πλ�γη
127.18–19 εF« τ6 πλησ"ον τ�« π�λε�« νησ"ον (post νησ"ον add. τCν πλ�την F1 P H K) πε-

ριορ"ζεται
128.4 � δ. νωο« Σεναξηρε�μ Κρο�μο« (post Κρο�μο« add. � τ$ν βοψλγ�ρ�ν Gρξηγ�« F1 P H K)

Auch einige Sätze bei F1 P H K, die hier in Klammern erscheinen, dürften er-
klärende Zusätze zum Text sein:

126, § 2 g« δι< τCν πληγCν �ν τ0 παλατ"8 κε"μενο« Gπρ�ιτο« Jν. § 3 �βοψλε=ετο δ.
Μιξα�λ, τ6ν γαμβρ6ν α%το� κα� κοψροπαλ�την, τψφλ$σαι κα� τ' γαμετ' τCν βασιλε"αν
καταλιπε9ν. �ντε��εν Μιξα�λ (post Μιξα�λ add. το�το γνο=« F1 P H K), � γαμβρ6« α%το�,
�>α"φνη« Gναγορε=εται βασιλε&« �ν τ0 Mππικ0 παρ< τ�« σψγκλ�τοψ κα� τ$ν ταγμ�τ�ν,
4« kδη Gπεγν�σμωνοψ το� Σταψρακ"οψ. § 4 \περ μα��ν Σταψρ�κιο« (post Σταψρ�κιο«
add. κα� το� παλατ"οψ �>ελ��ν F1 P H K) κα� τ6 μοναδικ6ν α%τ"κα σξ�μα σ&ν τ' γψναικ�
α%το� Υεοφαν0 περι�ωμενο« εF« τ< Βρακ< λεγ�μενον μοναστ�ριον �τελε=τησε κα� �τ�φη
�ν τ' μον' το� Σατ=ροψ.

42 Anders Sotiroudis 1989: sie plaziert F1 in eine Familie χ ein (siehe Sotiroudis, S. 144ff.). Kar-
lin-Hayter hat dieses Resultat von Sotiroudis 1989 mit Recht angezweifelt (Rezension von
Sotiroudis in Byzantion 60 (1990), 550–557 (besonders 555f.)); auch andere als Sotiroudis
haben den Wert von P H K (N Sl2 ) übertrieben (vor allem Moravcsik 1961): diese Hss. stellen
bei Sotiroudis et al. die halbe Texttradition dar. Vgl. Wahlgren 2003.

43 Zu den faktischen Argumenten bei Sotiroudis 1989, 145, für die Abgrenzung von χ siehe
auch weiter unten. Sie spricht von den Fällen, wo ξ den „korrekteren bzw. vollständigeren
Wortlaut“ hat. Nichts sagt jedoch, dass Korrektheit und Vollständigkeit für Ursprünglichkeit
bürgen.

44 D.h. das Stemma von Sotiroudis 1989 (siehe S. 144).
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129.35–37 �ν το=τοι« nντ�ν κα� οdτ� τ$ν πραγμ�τ�ν διακειμων�ν ΜιξαCλ μ.ν �κ δψσ-
οψρ"α« κα� τ�« τ$ν νεφρ$ν Gλγηδ�νο« κακ$« Gπηλλ�γη το� ζ�ν (post ζ�ν add. Gπω�εντο
δ. τ6 σ$μα α%το� (Gπω�εντο – α%το� : κα� τ6 σ$μα α%το� �τω�η F1) �ν τ0 να0 τ$ν 4γ"�ν
Gποστ�λ�ν, τ6ν πατριαρξικ6ν �ρ�νον κατωξοντο« )τι Gντ�ν"οψ το� σψλα"οψ F1 P H K)

130.327–30 τ6 δ. σ$μα το� Υεοφ�βοψ δι< το� Βοψκολωοντο« �>αγαγ�ντε« λα�ρα"�«
διωσ�σαν πλησ"ον τ< Ναρσο�, �ν τ' ν�ν λεγομων@ μον' τ�« Υεοφοβ"α« (post Υεοφοβ"α«
add. 4« Gπ6 το� �εοφ�βοψ το� πωρσοψ F1 P H), κα� το�το �κε9σε κατω�ηκαν.

131.7 πατρι�ρξην AΙ��ννην (post A Ι��ννην add. τ6ν νωον FαννCν (MGνCν o F1) κα� Fαμβρ�ν
(MGμβρCν F1) F1 P H)

Siehe auch:

131.32 post α%γο=στη« add. �εοδ?ρα« F1 P H K
131.153 post κα9σαρ (κα9σαρ om. F1) add. Gδελφ6« �εοδ?ρα« α%γο=στη« F1 P H K
131.246–47 post τ' ν=μφ@ (τCν ν=μφην F1 H) α%το� add. ε%δοκ"αν (ε%δοκ"O ut vid. P) F1 P H
134.2 post Κ�νσταντ"ν8 add. πορφψρογενν�τ8 (-γεν�τη E) E45 H

Es gibt auch zahlreiche Beispiele dafür, wie der Text sprachlich aufgeputzt
wurde, z.B.:46

130.259 Μανα=ρα« (μαννα=ρα« C) : μαγνα=ρα« F1 P H K
130.277 κpν ο%κ εFσ� (εFσ� T G : ε5εν C : qσι F1 P H K) καλο", μ� σοι μελωτ�.
133.193 Vνα εFσ�ν : Vνα qσιν F1 P H
133.426–27 μετ< το�το δ. (κα� μετ< το�το F2 ) : μετ< δ. το�το (-ν E) E H
135.121 καν"κλη« : καν"κλειο« H (�πZ το� κανικλε"οψ E)

Es gibt auch gemeinsame Auslassungen in φ und F1:

131.469–70 δι< τ�« το� Βασιλε"οψ μασξ�λη« διελ��ν πρ6« τCν κλ"νην το� βασιλω�« (πρ6«
τCν κλ"νην το� βασιλω�« om. F1 P H : quae add. in mg. F1

2 )
135.228–29 κα� διηγ�σατο α%τ0, οrα πωπον�ε. σψμφιλι��ε�« ο#ν α%τ0 (οrα – α%τ0 om. F1 H

(homoeotel.))
136.69 κα� εF« τ6 Πετρ"ον Gπ�γοψσι om. E H

Weitere gemeinsame Lesarten, die als nicht-ursprünglich zu bezeichnen sind,
sind die folgenden:

131.428 �γενν��η δ. Λω�ν (Λω�ν : κ�νσταντ9νο« F1 P H K N : corr. in mg. F1
2 ) � βασιλε&« �κ

ΜιξαCλ κα� Ε%δοκ"α« τ�« AΙγγιρ"νη« (siehe die Diskussion von dieser Stelle in III.2.7, S. 83*)
136.278–79 σπε9σαι (πε9σαι F1 H) με� A :μ$ν τ$ν Ξριστιαν$ν τCν εFρ�νην
136.284 �κε9 : �κε9�εν F1 H
136.337–38 καταπο��ναι : καταπτ���ναι E H

45 Es sei daran erinnert, dass E, die Abschrift von F1 (siehe III.1, S. 33*f., und III.2.1.1, S. 50*f.),
die Hs. F1 dort ersetzt, wo diese heute mutiliert ist.

46 Weitere Beispiele Wahlgren 2003.
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Sotiroudis, S. 106f., wird der im folgenden zitierte Abschnitt angeführt:47

131.257 post π�νψ add. οl γν?μ@ κα� βοψλ' �στωφ�η 1π6 μιξαCλ (post μιξαCλ add. κα� μετ<
τοψτ F1) βασ"λειο« (βασιλ2 F1). � δ. πατρι�ρξη« Fγν�τιο« 1π6 β�ρδα κα"σαρο«, �ε"οψ μιξαCλ
το� βασιλω�«, �πε� δC �κ?λψεν α%τ6ν τ�« κοιν�ν"α« δι� τινα σφ�λματα, τ�« �κκλησ"α«
�>?σ�η κα� βασ�νοι« Gνηκωστοι« 1πεβλ��η κα� τCν παρα"τησιν τ�« πατριαρξ"α«
(τ�« πατριαρξ"α« : το� πατριGρξ"οψ F1) �>εβι�ζετο ποι�σαι. κα� γ<ρ παραδ"δ�σιν α%τ6ν
� β�ρδα« (α%τ6ν � β�ρδα« : τ6ν πατρι�ρξην3 � κα"σαρ F1) �εοδ?ρ8 τ0 μ�ρ0 κατ< κλ�σιν
(κατακλε"σειν ut vid. P), πρ6« δ. κα� γοργον"τ@ (F��νν@ τ$ γοργ�ν"τ@ F1) F��νν@ κα�
νικολ�8 τ0 σκοψτελ?πτ@ (σκοτωλ�π F1) (γοργον"την F��ννην κα� νικ�λαον τ6ν σκοψτε-
λ?πτην H)3 ο` (ο` om. F1) κα� �ν τ0 τ$ν 4γ"�ν Gποστ�λ�ν να0 (να0 ante τ$ν exhib. F1) �ν
τ0 λ�ρνακι (τ0 λ�ρνακι : τ' λ�ρνακι H : λ�ρνακι F1) το� κοπρ�ν=μοψ (post κοπρ�ν=μοψ
add. κ�νστ(αν)τ"ν F1) περικλε"σαντε« (περικλε"σαντε« : ψποσκελ"σαντε« F1 : περικλε"οψσει H)
το�τον (το�τον om. F1) ξειμ$νο« jρO γψμν6ν εaασαν. )ν�εν � G�λητC« �κ τ$ν κρψφ"�ν
μελ$ν (μελ$ν : σαρκ$ν F1 H) GποβολCν �ποιε9το σαπρ"α« κα� αVματο«. οdτ�« �γκαρτερ$ν
το9« δεινο9« � παν�λβιο« ο%κ �φ�ωγ>ατο πρ6« κ=ρι�ν τι (πρ6« κ=ρι�ν τι : τ" πρ6« τ6ν κ=ριον
F1 : τι πρ6« κ=ριον H) πονηρ�ν. τοιγαρο�ν (τοιγαρο�ν : τ"γαρο�ν F1) διαν"στησιν α%τ0 �
κ=ριο« (α%τ0 � κ=ριο« : αψτ � κ=ριο«3 κ�νσταντ"ν F1) τ6ν Gρμωνιον παραμψ�ο=μενον α%τ�ν3
οlτο« γ<ρ Gγγ"διον �> 1ωλοψ (1ωλοψ : 1αλο� F1) πληρ$ν οaνοψ (ο9νον F1), πρ6« δ. κα� Sρτον,
)στιν (post )στιν add. δ F1) \τε κα� μ�λα, τCν τ$ν κακοποι$ν 1ποξ?ρησιν λαν��ν�ν
(λαν��νον F1) τ0 �σ"8 εFσ�γαγεν, κα� το� (το� : τ�« F1) λ�ρνακο« α%τ6ν καταβιβ�ζ�ν
Gπεκο=φιζε κατA fλ"γον (ολ"γ�ν F1) τ�« σψμφορ»« μωξρι τ�« �κε"ν�ν �λε=σε�« F1 P H

Es handelt sich hier um eine Erweiterung des Textes, die keine für den Zusam-
menhang notwendige Information enthält. Es stellt teilweise eine Wiederho-
lung des vorangehenden dar. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass F1 und
φ hier einen gemeinsamen Fehler aufweisen.48

φ kann nicht die Vorlage von F1 sein. Dies beweisen die zahlreichen gemein-
samen Fehler von P H K (N), die gleichzeitig Trennfehler gegenüber den übri-
gen Hss. sind, einschliesslich F1 (siehe dazu III.2.2.3, S. 57*). F1 kann ihrerseits
aus chronologischen Gründen nicht die Vorlage von φ sein. Sie hat ferner
zahlreiche eigene Fehler, die Trennfehler gegenüber φ sind. Dazu gehört das
Fehlen des Textes bis zu Julius Cäsar sowie die zahlreichen Kürzungen, die für
F1 charakteristisch sind.49 Aus dem Gesagten geht hervor, dass φ und F1 un-

47 Was die übrigen von Sotiroudis 1989 angeführten Beispiele für eine andere Einplazierung in
das Stemma von F1 betrifft, kann folgendes gesagt werden. Zwei der auf S. 145 angeführten
Stellen (828.12 (in dieser Edition: Kap. 131, § 33); 849.17sq. (in dieser Edition: Kap. 133,
§ 33)) sind Beispiele dafür, wie der Text in φ und F1 durch einen erklärenden (also sekundä-
ren) Zusatz ergänzt wird. In zwei der Fälle (839.11sqq. (in dieser Edition: Kap. 132, § 2);
856.14sqq. (in dieser Edition: Kap. 133, § 23)) haben φ und F1 eine sprachlich einwandfreiere
Form; ich meine, dass es sich um Aufputzung handelt. In einem Fall (829.17 (in dieser Edi-
tion: Kap. 131, § 34)) handelt es sich um sprachliche Variation (Präs. bzw. Aor. Partizip), wo
es unklar ist, was besser und was schlechter sei.

48 Diese Stelle wird auch in III.2.9.2, S. 90*, in Zusammenhang mit der Redaktion B und Pseu-
do-Symeon diskutiert.

49 F1 hat eine relativ hohe Anzahl von Fehlern gemeinsam mit F2, was dadurch zu erklären ist,
dass der Schreiber ein und derselbe ist (vgl. dazu III.1, S. 40*f.).
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abhängig voneinander auf eine gemeinsame Vorlage, hier ξ genannt, zurück-
gehen.50

2.2.5 φ und O

φ und O sind miteinander verbunden durch eine grosse Anzahl von Bindefeh-
lern, die für eine gemeinsame Vorlage sprechen.51 F1 (siehe oben, III.2.2.4) teilt
ebenfalls Bindefehler mit φ. Da aber O vor dem Beginn von F1 aufhört (F1 be-
ginnt mit Kap. 49), kann das genauere Verhältnis von O und F1 nicht ermittelt
werden. Gemeinsame Fehler von O und K vor Textbeginn in P und H sind:

5.10 �στι : εFσι O K
5.11 σημαιν�μενα : σημειο=μενα O K
5.12 στα�ερ<ν : στα�ηρ<ν O K
6.5 γ<ρ om. O K
9.6 �στ"ν : Jν O K
13.9–10 τ�« Γραφ�« σκοπ6« : σκοπ6« τ�« γραφ�« O K
13.11 κατA α%τ6ν om. O K
15.21 τCν γ�ν : τ�« γ�« O K
15.23–24 διανοιξ��σονται : διανοιγ�σονται O K
16.6 Gδι�φορον : Gδι�φ�ορον O K
18.10 �πιστρωχαι α%τ6ν : α%τ6ν �πιστρωχαι O K

Vor dem Beginn von H kommen die folgenden gemeinsamen Fehler von O P K
vor:

19.5 �νητ6ν : το� παραδε"σοψ �>�στρακ"ζεται, \π�« μC γε=σηται το� τ�« ζ��« >=λοψ κα�
G��νατο« διαμε"ν@. �νητ6ν δ. O P K

21.11–12 κα� : γ� om. O P K
21.12 π�νοψ ξ�ρ�« : ξ�ρ�« π�νοψ O P K
23.7 τιμ�ρε9ται : τιμ�ρε9 O P K
23.19 γ<ρ om. O P K
23.20–21 σ& – γεν�μενο« : σ. … κατ�ρ>αντα … 1φηγητCν … γεν�μενον O P K
23.21 post γεν�μενο« add. � Gποκτε"να« O P K
23.22 τιμ�ρη��σ@ (-σει Hh) : τιμ�ρη��να" σε δε9 O P K
24.5 κι�αριστCν : κι�αρ�δ6ν O P K
25.7 post Gναβαλλ�μενο« add. ο%κ O P K
26.14 διA dδατο« : δι< το� dδατο« O P K
27.13 τψγξ�νοψσιν : λαγξ�νοψσιν O P K

50 Meine Familie ξ ist also nicht mit der Familie ξ bei Sotiroudis identisch.
51 Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass O den Text 1–30, § 1, P den Text ab Kap. 19, § 1,

und H ab Kap. 32, § 4, überliefern. Daher ist etwa die Relation von H und O nur auf indirek-
tem Wege zu ermitteln.
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φ und O gehen unabhängig voneinander auf die ihnen gemeinsame Vorlage
zurück. Dass φ unabhängig ist von O, beweist zuerst der kürzere Umfang von
O. Die oben (III.2.1.2, S. 52*) angeführten Bindefehler von O und Es sind aber
auch Trennfehler gegenüber φ. φ hat auch Fehler, die in O nicht vorkommen
und die Trennfehler gegenüber O sind:

5.12 παξε9α (παξε9« O) : παγ"α K (vor dem Anfang von P und H: kann Fehler von nur K sein)
13.28 �ννοο�σα : �ννοο�σαν K (vor dem Anfang von P und H: kann Fehler von nur K sein)
30.6 ΑFτ�λ"α (vor dem Anfang von H) : αFπ�λ"α P K

Da O ein Fragment am Anfang der Hs. ist, die die Chronik des Pseudo-Symeon
überliefert, ist nicht auszuschliessen, dass die stemmatische Position von O die
Position von Pseudo-Symeon im Gesamtstemma beleuchten könnte (und um-
gekehrt; siehe dazu III.2.9.1, S. 88*, sowie das Gesamtstemma, S. 139*).

2.2.6 Stemma der Familie ξ

2.3 Die Familie ο (X F2 G B Sl1 A M Z R D S)

2.3.1 D und S (= �)

D und S haben eine sehr grosse Anzahl von nur ihnen gemeinsamen Lesarten,
die Bindefehler sind, z.B.:52

(cap.) 131. (lin.) 82 εF« : πρ6« D S
131.108 post Fδ"αν ξ?ραν add. α%τ$ν D S
131.183 jσπερ : 4« D S

52 Vgl. Sotiroudis 1989, 68ff.

ξ

F1 φ O

P ψ

H ν Sl2

K N
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131.198 σψσκεψ�ζει : κατασκεψ�ζει D S
131.253 τινα om. D S
131.269 ε%μεν"ζονται : �>εψμεν"ζονται D S
131.341 Ε%στ��ιον (ε%�=στιον X) om. D S
131.427 �ν τ0 παλατ"8 om. D S

Die nahe Zusammengehörigkeit dieser Hss. wird auch dadurch erwiesen, dass
sie eine nur ihnen gemeinsame Fortsetzung überliefern (siehe III.6, S. 117*).

D hat eine grosse Anzahl von eigenen Fehlern, die Trennfehler gegenüber S
sind und die beweisen, dass S nicht von D abhängig sein kann, z.B.:

131.190 π�σα« : π�ντα« D
132.33 σψνετελωσ�ησαν : σψνετελε=τησαν D
132.103 post Φ�τ"οψ add. το� D
132.179 post Gποτμη��ναι add. α%το� D
133.190 �πιβοψλ�ν : βοψλ�ν D
133.347 ποι�σαι : προ�σαι D
133.411 Δαματρ& : δαμαστρ& D
133.426 1πωλαβε : 1πωβαλε D
135.185 � βασιλε&« Κ�νσταντ9νο« : κ�νσταντ9νο« � βασιλε&« D

S hat ebenfalls eine grosse Anzahl von eigenen Fehlern, die Trennfehler
gegenüber D sind und die beweisen, dass D nicht von S abhängig sein kann,
z.B.:

131.310 σψντηρε9ν : τηρε9ν S
132.64 τ0 τ�τε ξρ�ν8 : τ�τε τ0 ξρ�ν8 S
133.161 post Ζαο=τζα add. \τι δι< τ6 κατηγορη��ναι τCν ζ�Cν, μετ< το� βασιλω�« �ν

τ� ζ�C τ�« �εοφ�ν� ο%κ ε%λογ��η παρ< το� πατρι�ρξοψ 4« παρ�νομο« � γ�μο«3 κα� �
Mερε&« � ε%λογ�σα« α%τ6ν, εF κα� βασιλε&« 1π�ρξαι Gλλ� γε �κα�ηρω�η 1π6 σψν�δοψ S

133.220 οM δ. – προνοο=μενον om. S
133.359 α%το� om. S
135.95–96 παρ< – Βλαξωρναι« om. S
135.137 δομεστ"κοψ τψγξ�νοντο« om. S
136.512–13 gν – πληγ<« om. S

Aus dem Gesagten geht hervor, dass D und S unabhängig voneinander auf eine
nur ihnen gemeinsame Vorlage, � genannt, zurückgehen.
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2.3.2 � und R (= ι)

� und R bieten eine grosse Anzahl von nur ihnen gemeinsamen Fehlern, z.B.:53

131.458 4« μC κλε"εσ�αι : 4« μηκωτι κλε"εσ�αι D S R
132.127 �πο"ησεν : �πο"ει D S R
133.191 εFπε9ν μοι : μοι εFπε9ν D S R
133.370 AΑνδρον"κοψ : το� Gνδρον"κοψ D S R
133.373 σψγγενωσι : σψγγενωσιν α%το� κα� τωκνοι« α%το� D S R : σψγγενωσιν α%το� A M Z
134.19 ο#ν, φασ" (φασ" om. X) om. D S R
135.238 βεβο=λεψμαι : βεβο=λεψται D S R
135.240 Υεοδ?ροψ om. D S R
136.13 AΑπριλλ"8 μην" (μην" om. F1) om. D S R

Die Bindefehler von D und S (siehe oben, III.2.3.1) sind gleichzeitig Trennfeh-
ler gegenüber R und beweisen, dass R nicht von � (oder D oder S) abhängig sein
kann; dass das letztere nicht der Fall ist, beweist auch das höhere Alter von R. R
hat auch Fehler, die Trennfehler � gegenüber sind und die beweisen, dass �
(oder D oder S) nicht von R abhängig ist, z.B.:54

131.116 τ�τε : τ6 τ�τε R
131.256 �κε9νο (vel �κε"ν8/�κε"νοψ) : �κε9 R
133.433 AΟκτ�βρ"8 : fκτ�μβρ"� R (bκτομβρ"� E)
135.161 Λωοντι : λωγεται ut vid. R
135.196 )ξει : )ξοι L : )ξοιεν R

Aus dem Gesagten geht hervor, dass � und R unabhängig voneinander auf eine
nur ihnen gemeinsame Vorlage, ι genannt, zurückgehen.

2.3.3 A M Z (= κ)

A, M und Z haben eine grosse Anzahl von nur ihnen gemeinsamen Fehlern,
z.B.:55

131.323 Κ�ποψ« : κ�ποι« F1 : κ�πον A M Z
131.420 �κ το� τ�φοψ : το� τ�φοψ A M Z
131.433 AΑγαλλιαν�« : γαλλιαν�« A M Z
131.434 +μα : σ&ν A M Z
133.38 γν�ρ"ζει« : �γν�ρ"ζει« A M Z
133.205 Π�ρδον μ.ν : π�ρδον κα� A M Z

53 Vgl. Sotiroudis 1989, 68.
54 Vgl. Sotiroudis 1989, 71.
55 Weitere Fehler bei Sotiroudis 1989, 72, 76f. und 79. A wurde von drei Händen geschrieben

(siehe III.1.1, S. 29*). Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die drei Schreiber eine
und dieselbe Vorlage vor Augen hatten.
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133.206–07 προμηνψ�ωντο« – πιττακ"οψ : δι< βασιλικο� πιττακ"οψ προμηνψ�ωντο« �κε"νοψ A
M Z

133.434–35 στρατηγο� – βασιλε=σαντο« om. A M Z

Was das Verhältnis der Hss. zueinander betrifft, ist zuerst festzustellen, dass
keine von ihnen Vorlage einer oder der beiden anderen sein kann. Dies bewei-
sen zahlreiche Trennfehler in jeder der Hss., z.B.:56

Eigene Fehler in A: 131.23 Υε�κτιστον om. A; 131.184 jσπερ τCν χψξCν :
jσπερ χψξCν A; 131.222–23 �ν – Gγαγ�ν : �ν τ' π�λει εFσαγαγ�ν A;
131.228 Πετρ�νT : τ0 πετρ�νT A; 131.258–59 dπαρξον nντα : nντα dπαρ-
ξον A; 131.336 βοψλCν (βοψλε9ν M) : βαλε9ν A; 131.364 �>�λ�ον δ=ο σελλ"α :
�>�λ�ον δ. σελλ"O A; 131.365–66 το� – διερξομωνοψ : το� δ. βασιλω�« ο%
διερξομωνοψ A; 131.403 πολεμε9ν om. A; 136.567 διεκτρωξειν : διατρωξειν A

Eigene Fehler in M: 131.34–35 τ�« π�λε�« �>��ε9 : �>��ε9 τ�« π�λε�« M;
131.281–82 Μα>ιμιαν�ν τινα κοιτ�ν"την : μα>ιμιαν6ν κα" τινα κοιτ�ν"την
M; 131.282–83 �ν – Gπαγαγε9ν : �μπορ"8 το� 4γ"οψ μ�μαντο« Gπαγαγε9ν
(ex Gγαγε9ν corr. in mg.) M; 131.331–32 � δ. κα9σαρ τα�τα Gκο=σα« : τα�τα
Gκοψσα« � κα9σαρ M; 131.378–79 πιστ6ν nντα κα� φψλ�ττοντα : πιστ6ν
nντα φψλ�ττοντα M; 131.379 �λεψ�ερ?σαντ� : �λεψ�ερ?σατω M; 133.243

παρ� – το� πατρι�ρξοψ �λεγξ�ωντ�ν om. M (παρ� – πατρι�ρξοψ om. L);
136.327 κατασξ�ν om. M; 136.460 ��ε�σατο : ��ε�το M; 136.664–65 σψνε-
ξ?ρησε – Στωφανον om. M

Eigene Fehler in Z: 131.24 κατ< το� 5Αμερ om. Z; 131.46 στεφανο�ται �ν τ0
’Αγ"8 om. Z; 131.272 κα� τ< : τ< Z; 131.363 Gναγ�ρεψσιν : Gγ�ρεψσιν Z;
131.380 π��ον – )ξοντα : πολ&ν π��ον )ξοντα πρ6« μ. Z; 131.398 κατα-
στρωφειν κα� πψρπολε9ν : καταστρωφειν Z; 136.363–64 κα� – wτ�σαντο om. Z;
136.462 �>ηγ�ρεψσε δ�κρψσι : δ�κρψσιν �>ηγ�ρεψσε Z; 136.602 Gναλαβ�ν :
λαβ�ν Z

Es gibt keinen Grund zur Annahme von Untergruppen dieser drei Hss., da es
keine ernstzunehmenden Bindefehler von zwei der Hss. gibt, die Trennfehler
gegenüber der dritten wären.57 Was die Existenz der Gemeinsamkeiten betrifft,

56 Vgl. Sotiroudis 1989, 73f.
57 Vgl. Sotiroudis 1989, 74: „Die drei Hss. gehen mithin unabhängig voneinander auf eine ge-

meinsame Vorlage zurück; sie sei hier mit κ bezeichnet. Der Schreiber des Choniates-Scrip-
toriums hat, wie oben vermutet, auf der Grundlage desselben Vorbildes, das ihm zur Verfü-
gung stand, drei Abschriften angefertigt.“ Beispiele von Fehlern sind A M: 135.81 1πωκλινε :
Gπωκλινε A M; 136.426–27 κατ< – πατρ6« : κατ< Fδ"οψ γενωσ�αι πατρ6« A M; 136.478
�γεγ�νει : γωγονε A M; Fehler A Z: 131.179–80 hγαν�κτησεν : hγαν�κτει A Z; 132.111 �ν-
�ρον"ζεται : �ν�ρονι�ζεται A Z; 133.3 Φ�τ"οψ πατρι�ρξοψ : φ�τ"οψ το� πατρι�ρξοψ A Z;
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die wie Bindefehler aussehen, muss man die einfache Tatsache bedenken, dass
ein und derselbe Schreiber an den drei Hss. gearbeitet hat.58

Bezüglich der relativen Chronologie der Hss. ist zu erwähnen, dass der Duk-
tus der M etwas krakeliger als der in den anderen Hss. zu sein scheint: man
könnte vermuten, dass diese Hs. später geschrieben wurde – als der Anonymus
A alt war und seine Hand zitterte. Aus dem Gesagten geht hervor, dass A, M
und Z unabhängig voneinander auf eine gemeinsame Vorlage, κ genannt, zu-
rückgehen.59

2.3.4 B ι κ Sl1 (= μ)

Die Hs. B

Über die Hs. B ist mit völliger Sicherheit zu sagen, dass sie zu einer Unter-
gruppe gehört, zu der auch ι und κ gehören (diese Gruppe wird unten μ ge-
nannt). Dies beweisen zahlreiche Bindefehler (dazu siehe unten).60 Ferner ist
völlig klar, dass B nicht Vorlage einer anderen Hs. sein kann. Dies beweist die
Anlage der Hs. (B ist ein kurzes Fragment) sowie zahlreiche eigene Fehler,
z.B.:61

133.41 Gρξιεπ"σκοπον : �π"σκοπον B
133.68–69 γαμβρ6« – Φραγγ"α« om. B

Fehler M Z: 136.52 βασιλεοπ�τορι : βασιλοπ�τορι M Z; 136.532 μετA α%τ$ν ποι�σαι :
ποι�σαι μετA α%τ$ν M Z; 136.575 �πελ�6ν : Gπελ�6ν M Z.

58 Vgl. die Beschreibung der Hss., III.1.1: unser Text wurde in M und Z ganz von diesem
Hauptkopisten geschrieben, während er in A von diesem und zwei weiteren Kopisten ge-
schrieben wurde. In einem Schreiberatelier wie dem des Choniates muss man auch mit der
Möglichkeit rechnen, dass eine gewisse Kollationsarbeit vollzogen wurde, und dass Hss. mit-
einander verglichen wurden. Hierfür scheint es jedoch keine konkreten Anhaltspunkte zu ge-
ben.

59 So Sotiroudis 1989, 74.
60 Von Sotiroudis 1989 wird behauptet, dass B eine gemeinsame Vorlage, bei ihr λ genannt, mit

κ hat. Dies ist jedoch bei einer Neukollation der Hs. nicht möglich zu bestätigen. Die angeb-
liche Evidenz für λ wird zuerst S. 76 (B cum AMZ) angeführt. Von den sechs Fällen handelt
es sich dreimal (861.4sq. (meine Ed. Kap. 133, § 34); 862.17sq. (meine Ed. Kap. 133, § 40);
868.7sqq. (meine Ed. Kap. 133, § 57)) um Evidenz für A M Z B D R S, denn D R S haben
auch den Fehler. Einmal (870.5 (meine Ed. Kap. 133, § 61)) haben D R S den Fehler, nicht
A M Z B. Einmal (860.1 (meine Ed. Kap. 133, § 29)) handelt es sich um die Frage, ob es ein
Patriarch Stephanos oder ein Antonios war, der starb; der Archetyp ist hier nicht sicher zu er-
mitteln, und man muss damit rechnen, dass der Text korrigiert werden konnte nach dem, was
man für sachlich richtig hielt. Der sechste Fall (864.21 (meine Ed. Kap. 133, § 45)) wird unten
angeführt. Ferner werden S. 79 angebliche Fehler in λ angeführt. In der Wirklichkeit handelt
es sich jedoch in sämtlichen diesen Fällen um Fehler ausschliesslich in AMZ, d.h. in κ.

61 Vgl. Sotiroudis 1989, 75.
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133.72 AΑγ"�να : Gγαρην$ν B
133.76–77 κα� – κ�στρον om. B
133.81 τ$ν τ'δε : τ$ nντι κα� B
133.84–85 : δ. – αdτη : διA αFτ"αν τοια=την B
133.106–07 κα� – πατρ"κιον om. B
133.141 Δαμιανο� : δαμασο� B
133.185–86 βοψλεψ�μενα : βοψλε=ματα B
133.227–28 δι< – α%γο=στη« om. B

Ferner sind die oben (III.2.3.3, S. 64*f.) angeführten Fehler 133.38–435 (d.h.
die Textstellen, wo B vorhanden ist) in κ gleichzeitig Trennfehler gegenüber B
und beweisen, dass B nicht von κ (oder einem der Mitglieder von κ – so auch im
folgenden) abhängig sein kann. Ähnlich sind oben (III.2.3.2, S. 64*) angeführte
Fehler in ι gleichfalls Trennfehler gegenüber B und beweisen, dass B nicht von ι
abhängig sein kann. Es ist also klar, dass B nicht von einer der Untergruppen ι
oder κ abhängig sein kann. Die noch nicht ausgeschöpften Möglichkeiten sind
folgende: entweder hat B eine Vorlage gemeinsam mit ι, oder mit κ, oder mit
keinem der beiden. Da die Hs. B nur ein relativ kurzes Fragment ist, überrascht
es kaum, dass sie nicht sehr evidente Affiliationen hat. Unten sollen Fehler,
die B mit einer oder mehreren anderen Hss. teilt, diskutiert werden. Die zuerst
angeführten Fälle sind diejenigen, die eine eventuelle Bindung mit κ andeuten
könnten:

133.72 μετ< Κ�νσταντ"νοψ : μετ< κ�νσταντ9νον A M Z B
133.254 το� ζ�ν το�τον Gπ�λλα>εν : το�τον Gπ�λλα>εν F2 G A M Z B : το�τον Gπ�λλα>εν

το� ζ�ν X D S R (Dies könnte ein Fall von Korrektur in D S R sein)
133.322 (§ 45) �φ�νη δ. τ�τε κα� κομ�τη« Gστ�ρ : �φ�νη δ. τ�τε GστCρ κ�μ�τη« B : �φ�νη δ.

τ�τε κομ�τη« Gστ�ρ A M : �φ�νη δ. κα� τ�τε κομ�τη« Gστ�ρ Z
133.327 δε>αμων�ν α%τ6ν D S R (sic recte) : δε>αμων�ν α%τ$ν T F2 A M Z B

Der einzige Fehler, der eine nähere exklusive Bindung mit ι anzudeuten scheint,
ist folgender:

133.276 τ6 �μπ�ριον τ$ν Βοψτ"οψ : τ6 �μπ�ριον το� βοψτ"οψ D S R B

Von den sonstigen Fällen ist der vielleicht erwähnenswerteste gemeinsame
Fehler wohl die mit X gemeinsame lange Lücke:62

133.166–78 διεβλ��ησαν – ποι�σαι om. X B

62 Siehe auch z.B.: 133.271–72 οM μισο�ντω« σε : οM μισο�ντε« A B; 133.343 καταδω>ασ�αι
το�το : καταδω>ασ�αι το�τον X B E H; 133.350 jστε π�ντα« φε=γειν … λωγοντα« : jστε
π�ντα« φε=γειν … λωγοντε« A M Z X B; 133.420 τ6ν το�το ποι�σαντα : τ6ν το�τον
ποι�σαντα B H; 134.2 )το« (ν, :μωρα« : post (ν add. κα� X B.
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Das Bild ist klar: es gibt keine überzeugenden Hinweise auf eine Bindung von B
mit einer oder mehreren Hss. zu einer Untergruppe innerhalb der Gruppe μ.
Eine solche Untergruppe dürfte man nur postulieren, wenn es entweder ge-
meinsame Fehler gäbe, die weder als Zufall zu akzeptieren sind, noch als Kon-
tamination, oder wenn es eine eindeutige Tendenz der gemeinsamen Fehler mit
gewissen Hss. gäbe. Allerdings muss man hier in Erinnerung behalten, dass B
einen relativ kurzen Textabschnitt enthält.

Das Verhältnis von B, ι und κ zueinander

B, ι und κ haben eine sehr grosse Anzahl von gemeinsamen Fehlern, die ihren
Zusammenhang ausser jedem Zweifel stellen. Die Eigenschaften ihrer gemein-
samen Vorlage werden von Sotiroudis 1989, 80–89, verdienstvoll diskutiert,
indem verschiedene Fehlerkategorien unterschieden werden. Besonders her-
vorzuheben ist die falsche Plazierung von 134, § 4 – 135, § 12 (g κα� πολλ�κι« –
Κ�νσταντ9νον παρακοιμ?μενον), das nach Φ�κ» �π"�εσιν 1φορ?μενο« er-
scheint (Kap. 135, § 29); dies hat offenbar mit einer Verwechslung von Lagen
zu tun.63 Unten werden einige Beispiele von (weiteren) Bindefehlern gegeben,
und zwar aus dem Abschnitt, der in der fragmentarischen Hs. B vorkommt:64

133.6 κληρικ$ν κα� om. A M Z D S R B
133.20–21 κα� τελεψτ�σα« ��πτεται : �τελε=τησε κα� ��πτεται A M Z D S R B
133.39 post δω add. Gπεκρ"�η A M Z D S R B
133.59 1ποστραφωντε« : 1ποστρωχαντε« A M Z D S R B
133.60 post βασιλε9 add. π�ντα A M Z D S R B
133.69–70 πρ6« Ψαψτ6ν δοψλ�σ�μενο« : εF« Ψαψτ6ν δοψλ�σ�μενο« A M Z D S R B
133.104 post κεφαλα9« add. α%τ$ν A M Z D S R B
133.136 Βοψλγαρ�φψγον : βοψλγαρογωφψρον A M Z D S R B
133.236–37 )ν�α κα� τ6 το� 4γ"οψ Λαζ�ροψ σ$μα κα� Mαρ"α« τ�« Μαγδαλην�« Gνακομ"σα«

Gπω�ετο : )ν�α κα� τ6 το� 4γ"οψ λαζ�ροψ σ$μα �κ κ=προψ κα� μαρ"α« τ�« μαγδαλην�«
Gπ6 �φωσοψ Gνακομ"σα« Gπω�ετο A M Z D S R B

133.246 κα� Gποκαρωντε« : Gπεκ�ρ�ησαν A M Z D S R B

Die oben (III.2.3.2, S. 64*) angeführten Bindefehler von � und R (= ι) sind
gleichzeitig Trennfehler gegenüber B und κ und beweisen, dass weder B noch κ
von ι abhängig sein kann. Die oben (III.2.3.3, S. 64*f.) angeführten Bindefehler
von A M Z (= κ) sind Trennfehler gegenüber B und ι und beweisen, dass weder
B noch ι von κ abhängig sein kann. Ich habe ferner oben gezeigt, dass weder ι
noch κ von B abhängig sein kann, da B eigene Fehler hat; dazu kommt der be-
grenzte Umfang von B. Ich habe auch gezeigt, dass es keine überzeugenden

63 Vgl. Sotiroudis, S. 78 (von ihr als 872.14–878.14 zitiert). Dies findet sich allerdings nicht in
dem Textabschnitt, der von der fragmentarischen Hs. B überliefert wird.

64 Vgl. Sotiroudis, S. 75 sowie S. 80–89.
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Bindefehler von B mit einer oder mehreren Hss. gibt; es gibt also keine Binde-
fehler von B mit ι oder von B mit κ, die Trennfehler gegenüber κ bzw. ι wären.
Es gibt auch keine Bindefehler von ι und κ, die Trennfehler gegenüber B wären.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass wir als wahrscheinlichste Hypothese vo-
raussetzen müssen, dass B, ι und κ unabhängig voneinander auf die ihnen ge-
meinsame Vorlage μ zurückgehen.

B ι κ und Sl1

Sl1 gehört ohne jeden Zweifel unter μ (siehe dazu Wahlgren 2005: Sl1 hat u.a. die
grosse, Verwirrung stiftende Umstellung von 134, § 4 – 135, § 12 (g κα�
πολλ�κι« – Κ�νσταντ9νον παρακοιμ?μενον), die als typisch für die Hss. unter μ
gelten kann). Wahlgren 2005 hat auch gezeigt, dass diese slavische Hs., obwohl
unter μ gehörig, nicht näher mit einer Hs. oder Gruppe von Hss. darunter asso-
ziiert werden kann. Also ist von einer Vierteilung von μ auszugehen: B, ι, κ und Sl1
gehen unabhängig voneinander auf die nur ihnen gemeinsame Vorlage μ zurück.

2.3.5 F2 und G (= % )

F2 und G haben eine äusserst grosse Anzahl von nur ihnen gemeinsamen Feh-
lern, die ihre nahe Zusammengehörigkeit beweisen. Charakteristisch sind dabei
Auslassungen, z.B.:65

131.120–22 )πεσεν – �πιστραφε�« om. F2 G (homoeotel.)
131.129 �δο=λεψε τ0 Υεοφιλ"τζ@ (τ6ν �εοφιλ"τζην F2 G)
131.152 1ποσταλ�ναι : 1ποταγ�ναι F2 G
131.180 κα� τ$ν – κατειργ�σαντο om. F2 G
131.193–94 διA x – Υεοκτ"στοψ om. F2 G
131.195 το� παλατ"οψ om. F2 G
131.197–98 κα� 1π A – φρονε9ν om. F2 G
131.214–15 κα� – στρατο� om. F2 G
131.250–51 σψνεξ$« – κατεπε"γοντι om. F2 G
131.295 � δ. τα�τα 4« λ�ρον kκοψεν om. F2 G

F2 (14. Jh.) kann aus chronologischen Gründen nicht die Vorlage von G (11. Jh.)
sein. G kann ebenfalls nicht die Vorlage von F2 sein, da sie eigene Fehler ent-
hält, die Trennfehler F2 gegenüber sind, z.B.:66

65 Zu diesem Abschnitt siehe Sotiroudis 1989, 88–99, mit zahlreichen Beispielen. Sie behandelt
S. 99 die Technik des Schreibers der gemeinsamen Vorlage.

66 Siehe auch Sotiroudis 1989, 90, mit weiteren Beispielen. Aus der Anlage der Hss. geht auch
hervor, dass F2 nicht, oder mindestens nicht in ihrer Gänze, von G abhängig sein kann, da F2
die Chronik des Georgios Monachos enthält.
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131.43 ΜιξαCλ om. G
131.113 Jλ�εν om. G
131.386–87 Gπ6 τ�« κεφαλ�« το� βασιλω�« τ6 στωμμα (τ6 στωμμα om. G) κα� �πωδ�κεν α%τ6

τ0 βασιλε9 : τοστωμμα τ$ βασιλε9 κα� �πω�ηκεν τ6ν βασ"λειον F2
131.414 τ6ν α%τ6ν Σψμβ�τιον : κα� α%τ6ν τ6ν (τ6ν om. G) σψμβ�τιον F2 G : το� α%το�

(α%το� om. X F1 P H K N : το� α%το� om. m) σψμβατ"οψ (σαβατ"οψ X : σαββατ"οψ F1) L X
m F1 P H K N

132.43 ΤιβρικCν : τιβρικο9« G
132.176 κωρατο« : κωρατο« α%το� G
133.104 τα9« : το9« F2 : κα� τα9« G
133.265–66 post �κκλησ"α« add. 2ν G

Aus dem Gesagten geht hervor, dass F2 und G unabhängig voneinander auf
eine nur ihnen gemeinsame Vorlage, hier > genannt, zurückgehen.

2.3.6 > und X (= π)

> und X haben eine grosse Anzahl von gemeinsamen Fehlern. X hat nicht an-
nähernd dieselbe Anzahl der Gemeinsamkeiten mit einer anderen Hs., und ich
bin der Meinung, dass die Quantität der Übereinstimmungen zwischen F2 G
und X ausschlaggebend sein muss für die Zuordnung von X.67 Beispiele der ge-
meinsamen Fehler in F2 G X sind:

131.127 μετA α%το� om. F2 G X
131.135 �μο&« om. F2 G X
131.263 γενωσ�αι (γενωσ�αι om. F2 G X) το� ’Ιερο� : το� Mερο� γενωσ�αι D S H
131.301 το�το Gδψνατε9 : Gδψνατε9 το�το F2 G X
131.334 Sψπνο« δ. διατελωσα« om. F2 G X
131.335 α%το� : α%το&« F2 G X S
131.445 �π� το=τ8 : περ� το=τοψ F2 G X
131.449–50 �μελωτα : μελετ» F2 G X
131.457 το� βασιλω�« om. F2 G X
131.491 �λ�λησε : �λ�λει F2 G X
132.4 α%τ6ν om. F2 G X
132.7 �ν om. F2 G X
132.51 Τηβρικ' : τ' Gφρικ' F2 G X

67 Sotiroudis 1989, 105–108, hat die Gemeinsamkeiten der Hss. ο (= μF2G nach Sotiroudis) ρ
(= IL nach Sotiroudis) T X behandelt, die nach ihr ohne die Möglichkeit weiterer Untergrup-
pierungen auf eine nur ihnen gemeinsame Vorlage, τ genannt, zurückgehen. Jedoch hat
sie sich in diesem Zusammenhang nicht mit den sehr vielen Fällen von Übereinstimmung
von X mit F2 G auseinandergesetzt. Unter den von ihr S. 100 angeführten Beispielen, die ο
(= μF2G) definieren sollen, findet sich kein Beispiel mit Relevanz für X: kein Beispiel, das
dafür spricht, dass diese Hs. nicht zu ο gehört. Statt dessen sind alle Beispiele so gewählt, dass
X ganz fehlt oder eine andere Lesart hat. Sotiroudis hat ferner auf S. 111–141 (besonders
S. 126–132) die Kontamination verschiedener Hss. behandelt, aber auch dort nicht die hier
zu behandelnden Fälle besprochen.
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132.108–09 4« δ. λ�γο«, ψM6« Βασιλε"οψ om. F2 G X
132.178 α%το� om. F2 G X
133.34 κα� alt. om. F2 G X
133.65 λαμβ�νειν α%τ6ν : α%τ6ν λαμβ�νειν F2 G X
133.89 γενομωνην om. F2 G X (om. D S : quod exhib. A M Z R)
133.108 εFσ�λ�ον : Jλ�εν F2 G X
133.126 μεγαλαψξ"αν : μεγαλοχψξ"αν F2 G X
133.147 Ζ�C δ. : δ. ζ�C F2 G X
133.148–49 κατεσ"γαζεν : κατεσ"γησεν F2 G X
133.153 GντA om. F2 G X
133.235 α%τCν om. F2 G X
133.343 �> om. F2 G X
133.390 μωση« (μωσοψ E) : μ.ν F2 G X

X (15. Jh.) kann aus chronologischen Gründen nicht die Vorlage von > (spätes-
tens Anfang des 11. Jh.) sein.68 > kann wiederum nicht die Vorlage von X sein,
denn die oben (III.2.3.5, S. 69*) angeführten Bindefehler von F2 G sind gleich-
zeitig Trennfehler gegenüber X. Aus dem Gesagten geht hervor, dass X und
> unabhängig voneinander auf eine nur ihnen gemeinsame Vorlage, hier π
genannt, zurückgehen. Die Situation wird jedoch dadurch kompliziert, dass X
eine kontaminierte Hs. ist (siehe dazu III.4, S. 115*f.).

2.3.7 μ und π (= ο?)

μ und π haben einige gemeinsame Züge. Sotiroudis 1989, 99ff., hat diese be-
handelt und, mit der angebrachten Vorsicht, konkludiert, dass es sich um
Bindefehler handelt. Ich möchte mich diesem Schluss, mit demselben Grad
von Vorbehalt, anschliessen.

Von den gemeinsamen Fehlern werden folgende von Sotiroudis als beson-
ders signifikant hervorgehoben:69

131.156 δε>ι�σ�μενο« (�πισπασ�μενο« X) : διαδε>�μενο« F2 G m
133.156 δι�λλα>εν (�>�λα>εν X) : δι�λεγ>εν F2 G m F1
135.184 προσλαβωσ�αι (προλαβωσ�αι E : non adhib. X) : προσβαλλεσ�αι F2 : προβαλωσ�αι G :

προσβ�λλεσ�αι/προσβαλλωσ�αι m
136.239 )ν�α (non adhib. F2 X) : �ν ^ι G m

68 X hat auch viele eigene Fehler, siehe Sotiroudis 1989, 35f.
69 Sie spricht von insgesamt 21 Sonderlesarten (d.h. Bindefehlern), wovon mehrere jedoch

Auslassungen einzelner Wörter sind, oder der Zusatz von τ�ν oder δω . m ist im folgen-
den eine zusammenfassende Bezeichnung der Hss. B Sl1 A M Z R D S, oder einer kleine-
ren Gruppe unter diesen Hss., jedoch so, dass Rückschlüsse auf μ im Stemma erlaubt
sind.
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Ferner seien die folgenden Fälle angeführt:

131.167 πρ6« : εF« F2 G X m
131.198–99 Ψλομωνη κοιν�ν6ν : βοψλεψομωνη G X m : βοψλεψ�μενον F2
133.99 �κκοπωντε« : κοπωντε« F2 G X m
133.321 Gποσψν�χισε : Gπεσψν�χισεν F2 G X m E
134.19 τ6ν om. F2 G X m
134.36 Παλατ"νοψ (παλαιστ"νοψ H) : παλατ"οψ F2 G X m

Viele dieser Fälle sind unzweifelhaft sehr trivial. Die Bindefehler innerhalb der
Familie μ (siehe III.2.3.4, S. 68*f.) sind gleichzeitig Trennfehler gegenüber π
und beweisen, dass π nicht von μ abhängig ist. Die Bindefehler innerhalb der
Familie π (siehe III.2.3.6, S. 70*f.) sind gleichzeitig Trennfehler gegenüber μ
und beweisen, dass μ nicht von π abhängig ist.70 Daraus ergibt sich, dass μ und
π mit gewisser Wahrscheinlichkeit auf eine nur ihnen gemeinsame Vorlage, ο
genannt, zurückgehen.

2.3.8 Stemma der Familie ο

2.4 Die Familie τ (T L)

Die Analyse des Verhältnisses von T und L zueinander und zu anderen Hss.
wird durch mehrere Faktoren kompliziert.71 Vor allem spielt dabei die Konta-

70 Vgl. Sotiroudis 1989, 100 mit Hinw.
71 Sotiroudis 1989 glaubt nicht, wie hier vorsichtig vorgeschlagen wird, an eine für T und L ge-

meinsame Vorlage. Sie hat keine für meine Argumentation direkt relevante Materialzusam-
menstellung (siehe jedoch S. 105ff.). Ihre Behauptung S. 103f., I und L haben eine gemein-
same Vorlage, ist nicht richtig: I sind Blätter aus der Hs. E (siehe dazu III.1.1, S. 33*f.).
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mination in L eine Rolle. Der Unterschied zwischen den auftretenden Text-
varianten ist zudem meistens klein. Daher stellt sich die Frage, welche gemein-
samen Fehler echte Bindefehler sind, und welche Übereinstimmungen rein
zufällig sind. Dazu kommt die Frage, ob eine Lesart, die wir als weniger gut
empfinden, nicht eben so gut schon im Archetypus entstanden sein könnte wie
später.

Zuerst soll das direkte Verhältnis von T und L zueinander untersucht werden.
In der ersten Aufstellung handelt es sich um Fälle, wo ich mich für T L ent-

scheide:

(cap.) 130. (lin.) 30 Gναιρ�σαντα« (sic T L C) : Gνελ�ντα« G F1 P H K (hier ist ein Problem,
dass G eine Lesart mit F1 P H K teilt; die Übereinstimmung von C mit T L hat für meine Ent-
scheidung den Ausschlag gegeben)

130.86–87 )στη )νδο�εν ()νδο�εν T L : )μπροσ�εν G C F1 P H K) το� �ψσιαστηρ"οψ �
Gρξιεπ"σκοπο« (vom Zusammenhang her ist )νδο�εν wohl, jedoch nicht mit Sicherheit, vor-
zuziehen: der Patriarch spricht zum Kaiser, ohne dass er von diesem gesehen wird)

131.62–63 το� bτ6« τ6ν Vππον (τ6ν Vππον T L F1 : το� Vπποψ m P H K : om. F2 G)
δρα>�μενο« (Gρ>�μενο« T : δε>αμωνοψ F2 ) (Gen. (bei δρα>�μενο«) ist die klassischere Lösung,
die sehr gut mehrmals in späten Hss. hat entstehen können)

135.57 Λαμπο=δη T L : λαμπ?δη m : λαμπ�δοψ E : λαμπ�δη H : non adhib. F2 G) (� und οψ
(und α) können leicht verwechselt werden)

In der folgenden Aufstellung handelt es sich um Fälle, wo ich mich nicht für T L
entscheide. Es sind Fälle, wo T L stemmatisch völlig allein stehen, und es keine
besonderen Beweggründe gibt, um ihre Lesart zu bevorzugen:

128.63 εF μC : εF ο% T L
128.73 χαλμο� : χαλμοδο� T L
130.11 �πωδ�κεν : �πιδωδ�κεν T L
130.123 post )ξ�ν add. κα� T L
130.182 βοψλομωνοψ« (βεβοψλεψμωνο« H : C aliter, sed exhib. βοψλομωνοψ«) : βοψλεψομωνοψ« T L

(vgl. z.B. 133.46 ähnliche Variation βο=λομαι – βοψλε=ομαι)
131.89 Τζ�ντζην : τζ�ντζη T L
131.160 �π� το=τ8 (το�το T L : το=τοψ X) σψνyνεσε
131.468 Gνω8>ε : hνω�>ε T L
132.72 post (τερον ((ταιρον T) add. τ6ν κα� T L : non adhib. F2 G X
132.116 εF« Σικελ"αν : �ν σικελ"α T L
133.119 διA : δι< T L
133.294 � μετ< τα�τα γεγον�« πατρ"κιο« κα� πρ�τασηκρ�τι« om. T L (homoeotel.)
133.329 δ. om. T L
133.368–69 Δο�καν : δο�κα T L
133.388 � (� om. T L) ψM6«
133.415 μεγ"στοψ : μαγ"στροψ T L
133.425 )ξειν (post )ξειν add. τCν T L) κ�κ�σιν τCν σελ�νην
134.10 1πωμεινεν : 1πωμενεν T L
135.71–72 μετω�ρο« 2ν … Ψλε9ν : μετω�ρο« 2ν 4« … Ψλε9 T L
135.191 το� pr. : τ�« π�λε�« T L
135.216 Gπωστειλεν (sic m : F2 G (F1) per comp.) : Gποστλ2 F1 : Gπωστειλαν T L
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136.16 post πατρι�ρξοψ add. tituli modo προβολ� W�μανο& εF« βασιλεοπ�τ�ρα T (quem ti-
tulum exhib. L in mg.)

136.234 �π� το=τ8 (το=τ F1 : το�το T L (�π� το=τ8 om. m))
136.389 ε%φημισ��ναι : ε%φημη��ναι T L (sic et redactio B)
136.585 �πε� δ. (�π� δ. κα� H) : �πειδC δ. T L
136.589 )γγονον (sic m : )γγονα H : non adhib. G) : )κγονον T L (vgl. 136.520 (�κγ�νη T L :

�γγ�νη m H : non adhib. G E) und 136.405, wo die Variation )γγονο« : )κγονο« vorkommt)

Andere Verbindungen von T und anderen Hss.

Unten werden alle denkbare Verbindungen zwischen T und μ, den einzelnen
Hss. unter >, und F1 P H K N (= φ) beachtet.72 Zuerst werden die Stellen ange-
führt, wo, wie ich meine, T einen Fehler mit anderen Hss. teilt (es handelt sich
also um Fälle, wo meine Edition nicht T folgt):

131.48 AΑκοψβ"τοι« (sic m F1 K : non adhib. L F2 ) : κοψμβ"τοι« T : κοψβ"τοι« G : κοψβ"τε« H
(das vorangehende Wort ist das auf -α auslautende δεκαεννωα; dasselbe begegnet 132.22

(Gκοψβ"τοι« : κοψβ"τοι« T H))
131.387 �πωδ�κεν (Gπωδ�κεν T N) α%τ6 (α%τ6 (sic m) : α%τ$ T : α%τ$ι G : om. X) τ0 βασιλε9

(βασιλε"8 X m P) (die Variation α%τ6 : α%τ0 ist eine phonetische Kleinigkeit, vielleicht je-
doch hier durch die folgenden Dative zu erklären)

132.128 �ν εaδει το� (το� : τ0 T G P : om. H) (es handelt sich um Kasusrektion nach εaδει; viel-
leicht ein Archetypfehler, der korrigiert wurde in späten Hss.)

133.70–71 τ6ν (τ6ν (sic F2 ) : τ6ν �π� F1 : �π� P H : om. T m : non adhib. X) τ�« τραπωζη«
133.280 τ$ν πλοRμ�ν (sic F2 X) : το� πλοRμοψ T m H
133.432 Gπ�λ�εν : Gπ�λ�ον T G, fort. recte
136.67 πεφαρμαγμων�ν : πεφραγμων�ν T G
136.192 ΠαRπερ : παRπερ τε T G : παRπερ τε/παRπερ τ6 m : παRπερ (πωπερ F1) τ6 L F1 : fort.

scrib. ΠαRπερτ (ΠαRπερτ wird von älteren Editoren, wie Bekker und Tafel, akzeptiert)
136.269 διερεψν�σαντο : διηρεψν�σαντο T G
136.372 τε om. T G

Dazu kommen einige Stellen, wo ich T folge:

133.304 Καματερ�ν T G : καματηρ�ν L F2 X m E H (beide Formen sind belegt; vielleicht ist Κα-
ματερ�ν als lectio difficilior zu betrachten)

135.213–14 Νικ�λαον τ6ν (τ6ν om. L F2 m F1 H (quod exhib. T G)) πατρι�ρξην κα� Στωφανον
μ�γιστρον (die Variation zwischen Artikel beim (im Amt einzigen) Patriarchen und dem
Mangel an Artikel beim Magistros (der einer von vielen ist) scheint eine lectio difficilior zu
sein)

136.487 δεψτωρO :μωρO T G : :μωρO δεψτωρO L m H
136.600 το� α%το� T G : α%το� L m : Ψαψτο� H

72 Dagegen wird hier nicht auf die, wenigen, Übereinstimmungen etwa zwischen T und H ein-
gegangen (d.h. Einzelhss. unter F1 P H K N), da ein näheres Verhältnis dieser Hss. zueinander
als unmöglich gelten muss. Siehe als Beispiel: 131.54 κατακρατ�σαντο« : κατακρατ�σοντο«
T H K (die Lesart -οντο« illustriert eine Eigenheit von T: die Verwechslung von α und ο).
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In den meisten Fällen, wo T Verbindungen mit anderen Hss. als L hat, handelt
es sich um eine Übereinstimmung mit G, was interessant ist, da T und G viel-
leicht die ältesten Hss. sind. Jedoch sind die Stellen von zweifelhafter Aussage-
kraft.73

Andere Verbindungen von L und anderen Hss.

L ist eine kontaminierte Hs.: vgl. dazu III.4, S. 114*f., wo Kontamination mit
der Redaktion B behandelt wird. Hier sollen andere Verbindungen von L als die
mit der Redaktion B und die mit T behandelt werden; es sollen Verbindungen
zwischen L und μ, den einzelnen Hss. unter >, und F1 P H K beachtet werden:74

131.183–84 GλλA jσπερ κλ=δ�ν �αλ�σσιο« νοψ�ετοψμωνη παρηγορε9το o κατεπε"�ετο om. L
F2 G (quod exhib. X m) (dies muss wohl als eine zufällige Übereinstimmung zwischen L und
F2 G gelten: vielleicht wurde durch eine Art Haplographie ein Kolon übersehen)

131.414 τ6ν α%τ6ν Σψμβ�τιον : κα� α%τ6ν τ6ν (τ6ν om. G) σψμβ�τιον F2 G : το� α%το�
(α%το� om. X F1 P H K N : το� α%το� om. m) σψμβατ"οψ (σαβατ"οψ X : σαββατ"οψ F1) L X
m F1 P H K N

131.429 α%το� το� (το� om. L F2 m F1 P H K N : non adhib. X) Μιξα�λ
131.502 �κκρεμμ?μενα : κρεμ�μενα L F2 : κρεμμ�μενα G : κρεμ?μενα X : �(κ)κρεμμ�μενα m :

�κρεμ�μενα F1 (�- superscripsit F1
2 ) : �κκρεμμ?μενο« fort. P

133.96 κατ< Σψμε?ν om. L F2 G (quod exhib. X m) : κατ< Σψμε?ν. κα� om. F1
133.247–48 � δ. Ε%στ��ιο« εF« τCν μονCν τ$ν (τ$ν/τ< m : το� L F2 : non adhib. X) Στοψδ"οψ

om. H (τ$ν Στοψδ"�ν E)
133.273 τ' (τ' (sic X, sed aliter) : �ν L F2 G m) γ<ρ α%τ' :μωρO, �ν —
135.30 Gλλ< (sic m) : GλλA L G : om. F2
135.59 τ6ν δ. ΑFγ"δην (αFγ"δαν H : om. L F2 G m) �κε9νον
136.265 φιλ"�ν : φ"λ�ν L G : φιλ"αν H : φ"λιον m, fort. recte
136.279 κα� α%τ6« 2ν (sic m) : 2ν κα� α%τ6« L G
136.326 Gναμα��ν : μα��ν L G m : non adhib. F2
136.664 α%τ0 om. L G (quod exhib. m : non adhib. F2 )

Wie ersichtlich hat L manchmal Übereinstimmungen mit F2 G.
L hat auch Gemeinsamkeiten mit F2 G m, was für eine Einplazierung von L

unter ο zu sprechen scheint. Die Beweiskraft der einschlägigen Stellen ist je-
doch zweifelhaft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass weder T noch L mit überzeu-
genden Argumenten mit einer weiteren Hs. oder Handschriftengruppe gepaart
werden können.

Nur die Bindung T L ist zu erwägen. Die Fälle, die als Argumente dafür die-
nen können, sind relativ zahlreich. Dabei ist völlig klar, dass L nicht die Vorlage

73 Ich glaube nicht, dass T kontaminiert ist.
74 Dagegen wird hier nicht auf die wenigen Übereinstimmungen etwa zwischen L und H einge-

gangen, da ein näheres Verhältnis dieser Hss. zueinander als unmöglich gelten muss.
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von T sein kann. Dies beweist u.a. die Anlage der Hs. (siehe dazu III.1.1, S. 33*)
sowie die vielen Fehler, die nicht von T geteilt werden. T kann auch nicht die
Vorlage von L sein. Dies beweisen die zahlreichen Fehler in T, die nicht von L
geteilt werden. All dies bedeutet, dass T und L, wenn sie, was keineswegs sicher
ist, auf eine nur ihnen gemeinsame Vorlage zurückgehen, dies unabhängig von-
einander tun. Diese Vorlage wird hier τ genannt.75

2.5 Die Familie ζ (Cr Me Hh Vs)

2.5.1 Me Hh Vs (= ε)

Me, Hh und Vs enthalten mehr oder weniger umfassend diesselbe Mischung
aus der Logothetenchronik und aus Georgios Monachos. Diese Tatsache stellt
einen Bindefehler dieser Hss. dar, der gleichzeitig Trennfehler gegenüber allen
anderen Hss. ist. de Boor postuliert für diese Hss. folgendes Stemma:76

Eine Kontrolle bestätigt dies. Ausser der Tatsache, dass die Hss. dieser Gruppe
diesselbe Mischung aus der Logothetenchronik und der Chronik des Georgios
Monachos enthalten, gibt es auch viele Einzellesarten, die sowohl Bindefehler
sind als auch Trennfehler gegenüber allen anderen Hss., z.B.:

(cap.) 18. (lin.) 5 Ψκ�στ8 : Ψκ�στοψ Me Hh Vs
18.7 post κα� add. τCν Me Hh Vs
18.14 post αF$να add. S>ιον δ. διαλαβε9ν Me Hh Vs
21.5 βεβ�λοι« : βεβλημωνοι« Me Hh Vs

75 Von einer derartigen gemeinsamen Vorlage wird bei der Edition ausgegangen: ich betrachte
den Konsensus von T und L nicht als zwei selbständige Zweige direkt unter α im Stemma
(zu α siehe III.2.10, S. 93*f.).

76 de Boor 1901, 70ff. Das Stemma wird nicht von de Boor gezeichnet, ergibt sich aber aus sei-
ner Diskussion. Zu Beispielen der Kontamination aus Georgios Monachos siehe unten,
III.2.5.2, S. 79*.

ε

Me δ

Hh Vs



Die handschriftliche Überlieferung 77*

Hh und Vs haben Bindefehler gegenüber allen übrigen Hss., einschliesslich Me:

7.5 χψξ�« : ζ��« Hh Vs
22.15 post Gκρο�"νια add. σορο�3 Gπαρξα� παντο"αι Hh Vs
24.21 post �λπ"δα« add. περ� το� σC� κα� τ$ν Gστωρ�ν, κα� προφητ"α περ� το� κατακλψσ-

μο�3 κα� τ"« πρ?τον �>ε�ρε τ< �βραZκ< γρ�μματα3 κα� περ� τ$ν γιγ�ντ�ν Hh Vs

Vs kann aus chronologischen Gründen nicht die Vorlage von Hh sein. Hh hat
gegenüber Vs einige wenige eigene Fehler. Erstens hat Hh einen Blattausfall er-
litten.77 Es gibt auch einige andere eigene Fehler in Hh:

1.9 �σκ�τισεν : �σκ�τασεν Hh
10.2 ε%λ�γησεν : η%λ�γησεν Vs : hλλ�γησεν Hh (hier kann es sich jedoch sehr leicht um eine

Korrektur hλλ�γησεν – η%λ�γησεν in Vs handeln)

Erfahrungsgemäss sind normalerweise die Unterschiede zwischen zwei unab-
hängigen Textzeugen grösser als hier. Man sollte also erwägen, ob Vs in der Tat
die Abschrift von Hh sein könnte (in diesem Fall wurde Hh vor dem Blattaus-
fall abgeschrieben). Mit diesem Vorbehalt kann eine gemeinsame Vorlage von
Hh und Vs, hier δ genannt, rekonstruiert werden.

Ferner haben δ und Me gegenseitige Trennfehler. Keine von ihnen ist somit
die Vorlage der anderen: die oben angeführten Bindefehler von Hh und Vs sind
gleichzeitig Trennfehler gegenüber Me; Beispiele eigener Fehler in Me sind:

7.3 προ�γαγε Hh Vs et cett. : προσ�γαγε Me
22.13 α%τC om. Me
22.22 μ�λιστα om. Me
24.23–24 τοψτωστιν – Υε�ν om. Me

Folglich kann eine gemeinsame Vorlage, genannt ε, der von einander unabhän-
gigen Textzeugen δ und Me rekonstruiert werden.

2.5.2 ε und Cr (= ζ)

Cr, eine Palimpsesthandschrift, ist z.T. äusserst schwierig zu lesen; vielfach
lässt sich, auch mit den hier verwendeten Methoden (siehe dazu III.1.1, Anm. 8,
S. 31*), die Lesart von Cr nicht feststellen. Ferner ist zu beachten, dass es sich
bei Cr um ein Fragment handelt, das nur einen begrenzten Teil des Textes über-
liefert (Kap. 1–7, § 3, und 22, § 4–35, § 2).

Cr ist nicht die Vorlage von anderen erhaltenen Hss.; in der fragmentarischen
Form, die diese Hs. heutzutage hat, wäre dies ohnehin nicht möglich. Dass Cr

77 Siehe dazu de Boor 1901, 79.
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nicht die Vorlage von anderen erhaltenen Hss. ist, beweisen auch eigene Fehler
in Cr, die Trennfehler gegenüber allen anderen Hss. sind, z.B.:

33.35 πρ$τον : πρ6« τ6ν Cr
34.2 φησ�ν : φημ� Cr
34.8 �φA \λοι« )τεσιν : )τεσιν Cr
34.13 διωτριχεν : διατρ"χα« fort. Cr
34.17 Γ<δ : γ<ν Cr
34.19 :μωρO : κα� Cr
34.22 τ0 AΙακ�β : τ6ν AΙακ�β κα� Cr
34.27 τ0 τ�π8 : το� τ�ποψ Cr
34.28 τελεψτα"οψ« : τελεψτα9ον Cr
35.2 )τει : )το« Cr

In vielen dieser Fälle handelt es sich um Trivialitäten, denn Cr ist eine gute Hs.
Sicher ist ferner, dass Cr unter α gehört, d.h. ausser mit Me Hh Vs (wozu

siehe unten) auch zusammen mit ξ00 ο τ ζ R0 (siehe dazu III.2.10, S. 93*f.). Dies
beweisen die Bindefehler, die Cr mit den unter α gehörigen Hss. gemeinsam
hat; diese Fehler sind gleichzeitig Trennfehler gegenüber Ab (siehe auch zu die-
ser Hs. III.2.10). Beispiele dafür sind viele Stellen, wo Ab einen evident besse-
ren und ursprünglicheren Text bietet als alle anderen Hss., z.B.:78

24.50–52 τωκνα – 1π�ρξειν (sic Cr cum cett.) om. Ab
34.2–4 ΕFκοσιπωντε – Mδρ=σατο (sic Cr cum cett.) om. Ab

Es gibt eine grosse Anzahl von Bindefehlern zwischen Cr und ε, die ihre nahe
Verwandtschaft beweisen und die Trennfehler gegenüber allen anderen Hss.
sind, z.B.:79

1.12 Gωρα om. Cr Hh
1.15 σκ�τ8 (sic ut vid. T) : σκ�τει O Cr Hh
1.16 πνεψματικ' om. Cr Hh
1.16 Ψαψτα9« (Ψαψτο9« O R0) : α%τα�« Cr Hh
1.16 �κπληρο�σαι : �>επλ�ροψν Hh et ut vid. Cr
2.2 Gπλωτ�« : Gπλ�στ�« Cr Hh
5.4 κτ"σει �ν :μωρO (iμωτερα R0? : �ν� :μωρα Abac : κτ"σει, �ν : :μωρα Abpc2 ) : κτισ�.ν :μωρα O :

:μωρα Cr Hh
5.5 α%τ$ν : α%το� Cr Hh
5.5 τ0 om. Cr Hh
5.6 τα9« (τα9 ut vid. O) οFκε"αι« λαμπηδ�σι om. Cr Hh
5.15 τ0 Gπαψγ�σματι : το9« Gπαψγ�σμασιν Cr Hh
6.10–11 α%το9« �ρμ<« : �ρμ<« α%το9« Cr Hh

78 Dies gilt auch dort, wo Ab wohl nicht den ursprünglichen Text bewahrt, z.B.: 23.16–24 δι< –
�αν�τοψ« : �πειδC δ. τ6 �κδικο=μενον διξ$« νοε9ται3 τ� τε 4μαρτη�.ν �φA g : �κδ"κησι«, κα�
� τρ�πο« τ�« κολ�σε�« διA οl : �κδ"κησι«, aδ�μεν εF Ψπτ< τρ�ποι κτλ. Ab (multa add. Ab).

79 Hier und unten wird, wie in der Edition, aus der Familie ε (= Me Hh Vs) nur Hh zitiert.
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7.14 βοσκημ�τ�ν : βοσκ�μασιν Cr Hh
22.22 τ$ν κομιζομων�ν : τ6 κομιζ�μενον Cr Hh
22.27–28 τ0 λαμβ�νοντι : το9« λαμβ�νοψσιν Cr Hh
23.21 το� 4μαρτ�ματο« om. Hh et ut vid. Cr
23.21–22 Ψπτ< – τοψτωστιν om. Cr Hh
23.27 �β"� : �ν β"� Cr K Hh
24.9 μηδ. alt. – Gφηγο=μενο« om. Cr Hh (homoeotel.)
24.25 Δ"α : δ"αν Hh et ut vid. Cr
24.26 τCν om. Cr Hh
24.31 σψνεγρ�χατο : �γρ�χατο Cr Hh
24.51 λωγει : λωγονται Hh et ut vid. Cr : 1π�ρξον C
26.13 Νεβρ�δ : νεβρ�� Cr Hh
26.16 α%το9« : α%τ$ν Cr Hh
26.29 Μεσραε�μ (-αzμ Ab) : μεσρα�λ ut vid. Cr : μεσρα�λ Hh : μεσρ.μ C
27.8 τ�« τε (τ�« τε γ<ρ C O P K) : τ�ξο« δ. τ�« Cr Hh : non adhib. Ab
28.7 fνομασ�ε�« post πατρ6« transp. Cr Hh
31.6 post κατασκηνο9 add. �κ Cr Hh
34.9 μ.ν om. Cr Hh
34.19 �ν�μ�τοψ« : �ν�ρκοψ« Cr Hh
34.37 κα� om. Hh et ut vid. Cr
35.2 Τ0 : τ0 δ. C Cr Hh : τ0 α%τ0 H K
35.2 A ΙσραCλ : Fακ�β Cr Hh

Einige dieser Fälle sind freilich trivial, andere zweifelhaft, weil die Lesart von
Cr nicht mit völliger Sicherheit festzustellen ist. Trotzdem überzeugt die Menge
der Übereinstimmungen. Mit anderen Hss. bestehen auch nur insignifikante
Übereinstimmungen, und eine nähere Verwandtschaft mit einer anderen Hs.
oder Gruppe von Hss. kommt nicht in Frage. Einige Übereinstimmungen mit
C (35.2) und K (23.27) sind oben verzeichnet. Siehe auch z.B. 35.6 με' �τ$ν :
�τ$ν με T Cr.

Cr gehört jedoch nicht unter ε, denn es gibt Bindefehler innerhalb der
Gruppe Me Hh Vs, die Trennfehler gegenüber allen anderen Hss., darunter Cr,
sind. Dazu gehören sehr viele Fälle, wo ε mit Georgios Monachos kontaminiert
ist, z.B. (vgl. oben, III.2.5.1):

24.22 post A Εν?« (�ν6« O) add. κα� μετ< το�το, )ζησεν )τη χζ, κα� Gπω�ανεν3 ζ�σα« τ< π�ντα
)τη �ννακ�σια δ?δεκα Hh (Georg. Mon. 43.20–44.1) (non add. Cr)

24.31 post σψνεγρ�χατο (�γρ�χατο Cr Hh) add. Hh = Georg. Mon. 44.2–17 (non add. Cr)
24.36 post Gποκαλ=χει« (Gποκαλ=χε�ν Hh) add. Hh = Georg. Mon. 45.8–11 (non add. Cr)
26.29 post μερισμ�« (διαμερισμ6« P) add. Hh εF – bν�μαζον = Georg. Mon. 53.17–54.2 (non

add. Cr)
27.4–5 Φαλ.κ – �τελε=τησεν : Hh = Georg. Mon. 54.8–10
27.5–6 σψν�γεται (σψν�γονται C) –

2
γ : Hh ≈ Georg. Mon. 54.11–14

34.38–47 τελεψτ$σι – Gνε9λον (sic Cr) : Hh ≈ Georg. Mon. 113.20–114.16

Aus dem Gesagten geht hervor, dass ε und Cr unabhängig voneinander auf eine
nur ihnen gemeinsame Vorlage, hier ζ genannt, zurückgehen.
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2.5.3 ζ und die übrigen Hss.

Das Verhältnis von ζ zu den übrigen Hss. ist nicht sicher zu bestimmen. Es gibt
einige Übereinstimmungen mit verschiedenen Hss., die jedoch nicht als echte
Bindefehler überzeugen. Die Untersuchung wird erschwert durch den kurzen
Umfang von Cr sowie den Erhaltungszustand dieser Palimpsesthandschrift.
Ebenso erschwert es die Untersuchung, dass Me Hh Vs schwer kontaminiert
sind: sie überliefern oft einen ganz anderen Text (siehe dazu III.2.5.1, S. 76*f.).

Vollkommen sicher ist, dass ζ nicht die Vorlage anderer Hss. ist. Dies bewei-
sen die Bindefehler von Cr Me Hh Vs, die gleichzeitig Trennfehler gegenüber
den übrigen Hss. sind (siehe III.2.5.2).

Ebenfalls sicher ist, dass ζ nicht von irgendeiner anderen erhaltenen Hs. ab-
hängig sein kann. Dies beweisen eigene Fehler in allen anderen Überlieferungs-
trägern, die Trennfehler ζ gegenüber sind. Viele Relationen dieser Art können
auch aus chronologischen Gründen ausgeschlossen werden. C, F1, P, H, K und
R0 sind zu jung, um als Vorlage von ζ in Frage zu kommen.

Sicher ist auch, dass ζ unter α gehört (= ξ00 ο τ ζ R0; zu α siehe III.2.10,
S. 93*f.): sie teilt mit cett. Lesarten, die Trennfehler gegenüber Ab sind. Dazu
gehören die störenden Einschübe bei α (siehe dazu III.2.10).

Als Beispiele einiger Übereinstimmungen von Me Hh Vs mit anderen Hss.
seien angeführt (diese Übereinstimmungen können zumindest teilweise durch
ähnliche sprachliche Präferenzen erklärt werden):80

18.9 Mδρ$τι : Mδρ?τητι R0 Me Hh Vs : non adhib. Cr

16.16 �δωδοτο et sim. : �δ"δοτο C R0 Me Hh Vs : non adhib. Cr
18.9 δ. AΑδ<μ : Gδ<μ δ. C R0 Me Hh Vs : non adhib. Cr
19.1 �κ om. C R0 Me Hh Vs : non adhib. Cr

22.6 ο%κ �κ τ$ν : �κ τ$ν ο% C Me Hh Vs : non adhib. Cr
23.11 μηδ. : μC C Me Hh Vs : non vid. Cr

2.6 R0

R0 ist ein kurzes Fragment, das nicht genau in das Stemma eingeordnet werden
kann. Sicher ist, dass R0 unter α gehört (= ξ00 ο τ ζ R0; zu α siehe III.2.10,
S. 93*f.); dies wird durch Bindefehler mit cett. bewiesen, die gleichzeitig Trenn-
fehler gegenüber Ab sind (siehe dazu III.2.10). Sicher ist ferner, dass R0 nicht
die Vorlage von irgendeiner anderen Hs. ist. Dies beweist der kurze Umfang
von R0 (es handelt sich um einen Textabschnitt, der nicht mechanisch am Ende
verstümmelt ist). R0 hat aber auch eigene Fehler, z.B.:

80 Leider kann in keinem dieser Fälle die Lesart von Cr festgestellt werden.
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(cap.) 1. (lin.) 2 � om. R0
1.7 τ< – π�ντα cett. : τ$ν �ν α%τ� π�ντ�ν3 π�ντα R0
16.19 post εFκ�τ�« add. τ6 R0
18.1 τ$ν πρ�τοπλ�στ�ν cett. : το� πρ�τοπλ�στοψ R0

R0 hat Übereinstimmungen mit einzelnen Hss. oder Gruppen von Hss. (inner-
halb von α). Keine Übereinstimmung kann jedoch als Beweis für ein näheres
Verhältnis gelten. Beispiele (siehe auch die oben, III.2.5.3, S. 80*, angeführten
Fälle):

1.4 τ6 (pr.) om. T O R0
4.2 τι : τ6 O K R0
16.2 δ. om. O K R0
16.20 dστατον : τελεψτα9ον, �σξ�τ�« Hh : dστερον O R0
21.8 γ"νεται : γωνηται O P K R0

Es gibt eine weitere erwähnenswerte Übereinstimmung von R0 mit T:

16.14 λογισμ0 : στολισμ$ T R0

Dies sieht zwar bestechend aus, muss jedoch wohl als Assoziationsfehler, und
daher als Zufall, betrachtet werden.

Dass R0 nicht in das Stemma eingeordnet werden kann, ist kein für die Text-
konstitution ernsthaftes Problem: es handelt sich um ein kleines Fragment
eines gut überlieferten Textteiles.

Es stellt sich die Frage, ob R0 dieselbe stemmatische Position haben könnte
wie der Haupttext derselben Hs., d.h. wie R. Die parallele Hypothese wurde in
bezug auf O im Verhältnis zum Haupttext dieser Hs. (d.h. Pseudo-Symeon)
aufgestellt (siehe dazu III.2.2.5, S. 62*, und III.2.9.1, S. 88*). Die Hypothese ist
jedoch in diesem Falle abzuweisen: da R unter μ gehört, worin der Text des ers-
ten Teiles des Werkes fehlt (siehe dazu III.2.3.2, S. 64*), muss davon ausgegan-
gen werden, dass R von einer Hs. abgeschrieben wurde, bei der der frühere Teil
des Textes, d.h. des Textes, der bei R0 vorliegt, schon verlorengegangen war.

2.7 ξ und ο und τ: Archetypfehler oder Bindefehler

Die in III.2.2 (S. 54*ff.), III.2.3 (S. 62*ff.) und III.2.4 (S. 72*ff.) behandelten
Hss. wurden, z.T. mit Vorbehalt, auf die drei Gruppen ξ, ο und τ reduziert. Da-
bei stellt sich die Frage, ob es eindeutige Bindefehler zweier dieser Gruppen ge-
genüber der dritten gibt.81

81 ζ und R0 wurden oben (III.2.5.3, S. 80*, und III.2.6, S. 80*f.) behandelt. Es wurde festgestellt,
dass diese keine überzeugenden Bindefehler mit anderen Hss. oder Gruppen von Hss. auf-
weisen.
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m.E. gibt es keine überzeugenden Bindefehler dieser Art. Es werden statt
dessen hier die Fälle angeführt, die sich gewissermassen in einer Grauzone be-
finden, so dass zu erwägen war, ob es Bindefehler sein könnten:82

(cap.) 131. (lin.) 206–07 αMματ?δη« πλ�ρη« T F2 G X m : αVματο« πλ�ρη« F1 P H K : αVματι
προσεοικψ9α L (πλ�ρη« ist hier als indeklinables Adverb = πλ�ρ�« zu verstehen; T F2 G X m
haben also keinen gemeinsamen Fehler, sondern die richtige Lesart)

131.258 �ν τ' π�λει τα=τ@ ((sic m : F2 per comp.) : τα=την L H, fort. recte) φψλ�ττειν (τα=τ@
ist hier beizubehalten: vielleicht ist dies ein Beispiel von Kasusrektion nach Dat. π�λει)

131.397 � Γο=μερ (sic m) : � γο=βερ X F1 P H K N, fort. recte : om. F2 (die Hss. der Redaktion B
wechseln auch zwischen Γο=βερ : Γο=μερ; dies ist eine paläographisch triviale Variation;
vielleicht handelt es sich bei Γο=μερ um einen Archetypfehler, der zweimal (in X und in der
Vorlage von F1 P H K N) korrigiert wurde)

132.95–96 τCν στ�λην Σολομ$ντο« �ν τ' βασιλικ' οϊσ@ μεγ"στ@ (οϊσ@ (ο?« : T : ο�ση
α%λ� F2 ) μεγ"στ@ (sic F2 ) : ο#σαν μεγ"στην m F1 P H, fort. recte : ο#ση μεγ"στην X)
κατε�>α« (der Archetypus hatte wohl Dat. οϊσ@ μεγ"στ@, wie die ältesten Hss., T L G; dies ist,
wenn auf στ�λην bezogen, problematisch, kann aber als ein Beispiel der Kasusrektion gelten;
Akk. ο#σαν μεγ"στην scheint jedoch unterstützt zu werden von den Patria C/poleos II.171
(Preger))

132.97 jστε (jστε (sic F2 X m) : 4« +τε L : 4« F1 : jσπερ P H : fort. scrib. j« τε) �ψσ"αν Ψαψτ6ν
τ�τε τ0 τοιο=τ8 κτ"σματι κα� Υε0 προσ�γ�ν (jστε (= j« τε) ist wohl für den Archetypus
vorauszusetzen und zu akzeptieren: dies ist dann kein Bindefehler von T F2 G X m)

133.230 κα� γ�μα« α%τ�ν, �> i« παιδοποι�σα« (παιδοποι�σα« (sic F2 m) : πα"δα πο"ησα« L :
�παιδοπο"ησεν X F1 P H K (sim. Redactio B)) Sρρενα πα9δα (das Partizip παιδοποι�σα« ist
problematisch, da eine finite Verbform zu erwarten wäre; vgl. dazu Ind. graecitatis s.v. verborum
formae maioris momenti (participia aoristi))

133.432 �νεκα"νισε : Gνεκα"νισαν F2 G : Gνεκα"νισεν X E H : �γκαιν"ασε m (�νεκα"νισε ist auf
jeden Fall die erwartete Lesart; Gνε-/�νε- ist eine paläographisch triviale Variation)

In keinem dieser Fälle ist es m.E. eindeutig, dass es eine wirkliche Verbindung
zwischen zwei der Gruppen ξ, ο und τ gibt.83

Weiter soll die einschlägige Aufstellung bei Sotiroudis 1989 ausgewertet wer-
den. Es sind die bei ihr S. 105 angeführten Fälle, die das Vorkommen von
Bindefehlern der rekonstruierten und existierenden Hss. ο ρ T X beweisen sol-

82 Es sind nicht die eindeutigen Archetypfehler im Sinne eines gemeinsamen Fehlers in den
drei Untergruppen der Tradition, sondern Fälle, wo ein problematischer Text, wenn auch
nicht als Original, sondern nur als einstige Lesart der Gesamttradition, verteidigt zu werden
verdient, und wo eine vorhandene unproblematische Variante als Ergebnis der Korrektur
zu erklären sein scheint. Diese Aufstellung ist zu vergleichen mit III.2.2–4 und besonders
mit III.3–3.1 (wo der Archetypus behandelt wird) und III.3.1.1 (Liste der problemati-
schen Textstellen). Stellen, die schon von Sotiroudis 1989 unter dem Gesichtspunkt der
Hauptzweige der Tradition behandelt wurden, werden unten gesondert diskutiert. Es sei
darauf aufmerksam gemacht, dass keine Hs. der Gruppe ο früher beginnt als mit dem
Kap. 128.

83 Bemerkenswert sind dagegen die nicht wenigen Übereinstimmungen von T und G, die oben,
III.2.4, S. 74*f., festgestellt wurden.
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len und somit die Existenz ihrer Untergruppe τ.84 Sotiroudis führt (S. 105)
10 Stellen an. Von diesen verdienen drei besondere Aufmerksamkeit:

131.419–20 �>�γει Κ�νσταντ9νον τ6ν Καβαλ9νον �κ το� τ�φοψ, gν εlρεν 1γι� (1γι� : �λ�-
κληρον F1 P H K N)

�λ�κληρον ist hier m.E. eine Banalität.

131.428–29 �γενν��η δ. Λω�ν (Λω�ν : κ�νσταντ9νο« F1 P H K N (et ps.-Sym.) (corr. in mg.
F1

2 )) � βασιλε&« �κ ΜιξαCλ (ΜιξαCλ (sic T2 ) : s.l. βασιλε"οψ T2 (Βασιλε"οψ Tafel : non vid.
T1)) κα� Ε%δοκ"α« τ�« A Ιγγιρ"νη«, )τι περι�ντο« α%το� το� Μιξα�λ

Was diese Stelle betrifft, ist folgendes zu sagen. Es ist keineswegs kontrovers,
dass Leon vor Michaels Tode geboren wurde: Leon wurde im Sept. 866 ge-
boren, Michael starb im Sept. 867. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass
Leons Geburt hier, im Kapitel, das Michaels Regierung gewidmet ist, erwähnt
wird (Konstantin der Prinz war noch älter als Leon). Eine Frage ist, ob das
Zentrale hier die Vaterschaftsproblematik sei; dies würde dafür sprechen, dass
Leon hier der richtige Name sein muss, denn es ist natürlich problematisch,
wenn Leon Sohn des Michael sein sollte (und �κ ΜιξαCλ ist offenbar die rich-
tige Lesart).85 Ein weiteres Argument spricht jedoch auch dafür, dass Leon ge-
meint wird: die Geburt eines kommenden Kaisers ist aus strukturellen Grün-
den für den Text wichtiger (hier wohl sogar notwendig) als die Erwähnung der
Geburt eines jeden Prinzen, und da Leon mit der Zeit Autokrator wurde, der in
seiner Jugend verstorbene Konstantin aber nicht, spricht m.E. viel dafür, dass
hier Leon gemeint ist.86

Etwas problematisch erscheint auch:

133.146 �βο=λοντο T L X G F2 : hβο=λοντο m : �βοψλε=οντο F1 P H (Redactio B �βοψ-
λε=σαντο)

Es geht hier um Pläne, Kaiser Leon VI. umzubringen. βοψλε=ομαι muss hier als
die lectio facilior gelten (vgl. 130.182 mit der Variation βο=λομαι : βοψλε=ομαι).

Aus all dem Gesagten möchte ich die vorsichtige Konklusion ziehen, dass
die Gruppen ξ, ο und τ unabhängig voneinander sind; zu der grösseren
Gruppe α, zu der sie gehören, siehe III.2.10, S. 93*f.87

84 Die Stelle, die S. 106f. von Sotiroudis diskutiert wird (Kap. 131.257 in meiner Edition), wird
oben, III.2.2.4 (S. 60*), behandelt.

85 Vgl. dazu 132, § 18, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass Konstantin als der Sohn des
Basileios galt: τελεψτT δ. Κ�νσταντ9νο«, ψM6« ΜιξαCλ βασιλω�« �> Ε%δοκ"α«, 4« δ. λ�γο«,
ψM6« Βασιλε"οψ κτλ.

86 Wenn Konstantin gemeint ist, erscheint es problematisch, dass er als basileus bezeichnet wird:
dies müsste man wohl als eine Interpolation betrachten.

87 Die von Sotiroudis postulierte Gruppe τ (nicht mit meiner Gruppe τ identisch) ist abzulehnen.
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2.8 Die B-Handschriften

Die Hss. Vindob. hist. gr. 40, Vat. gr. 163, die slavische sog. Vremmenik und
Vat. gr. 167 stellen teilweise eine geschlossene Gruppe von Hss. mit gemein-
samen Charakteristika dar, die Bindefehler sind.88 Es handelt sich dabei vor
allem darum, dass sie die sog. Redaktion B der Logothetenchronik überlie-
fern, eine überarbeitete Fassung des Textes, der die Kaiser von Michael III.
bis zu Alexandros behandelt; daran anschliessend überliefern sie einen weni-
ger abweichenden Text (jedoch mit gemeinsamen, vom Urtext abweichenden
Zügen) bis zum Jahr 948 und dem Tod und der Grablegung des Romanos I.
Die Hs. Vat. gr. 167 stellt teilweise einen besonderen Fall dar, da sie erst ab
Leon VI. mit den anderen Hss. übereinstimmt: der frühere Teil der Hs. über-
liefert, als Theophanes continuatus, u. a. die Vita Basilii (siehe dazu III.1.3,
S. 45*). Eine weitere Übereinstimmung, die wohl als ein Bindefehler zu gelten
hat, ist das Vorkommen in Vat. gr. 163 und Vat. gr. 167 einer (in den bei-
den Hss. ähnlichen) Fortsetzung über das Jahr 948 hinaus.89 Eine nähere
Untersuchung der internen Verhältnisse dieser Gruppe von Hss. erfolgt im
2. Band.90

2.9 Die B-Handschriften, Pseudo-Symeon (Par. gr. 1712) und der Urtext

Die Analyse vom Verhältnis der Zeugen des Urtextes zu denen, die bearbeitete
Versionen enthalten, wird durch mehrere Faktoren kompliziert. Kontamina-
tion in Hss. des Urtextes spielt dabei eine Rolle (siehe dazu III.4, S. 114*ff.). Es
ist auch nicht auszuschliessen, dass die B-Hss. und Pseudo-Symeon (Par. gr.
1712) ihrerseits kontaminiert sind.91 Dazu kommt das Phänomen der Bearbei-
tung an sich. Die B-Hss. teilen manchmal klassischere Varianten mit A-Hss.,
die Tendenzen zur Aufputzung aufweisen. In diesen Fällen muss man mit der
Möglichkeit rechnen, dass dieselbe Aufputzung mehrmals unabhängig hat ge-

88 Die übrigen Hss. der Gruppe B sind Abschriften existierender Hss.
89 Vgl. Sotiroudis 1989, 6; 9; Markopoulos 1983. Zur Fortsetzung siehe Markopoulos 1979.
90 Siehe auch III.2.9 und III.4, wo mehrere Züge der B-Hss. angeführt werden, die die Zusam-

mengehörigkeit dieser Hss. beweisen.
91 Es muss präzisiert werden, dass mit „Pseudo-Symeon“ hier die Hs. Par. gr. 1712 gemeint ist.

Diese Hs. stammt aus dem 12./13. Jh., und es muss als eine offene Frage gelten, in welchem
Verhältnis sie zu der ursprünglichen pseudo-symeonischen Kompilation steht, die wohl im
10. Jh. entstand. Die B-Hss., die hier verwendet werden, sind Vat. gr. 153 (als Istrin bezeich-
net, nach der Ausgabe zitiert), C (= Vat. gr. 163) und Vat. gr. 167 (als Bekker (ThCont) be-
zeichnet, nach der Ausgabe zitiert). Vat. gr. 167 wird erst ab Leo VI. herangezogen: früher
überliefert diese Hs. einen andersartigen Text (u.a. die Vita Basilii).
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schehen können, und dass es sich nicht um Bindefehler handelt, selbst wenn es
den Anschein macht.92

Aus den Ausführungen unten ist als Wichtigstes festzuhalten, dass die
B-Hss. sowie Pseudo-Symeon Züge mit der Familie ξ des Urtextes gemeinsam
haben, die mit Sicherheit, in Einzelfällen jedoch nur mit Vorbehalt, als Binde-
fehler zu betrachten sind. Dieses Ergebnis steht teilweise in Widerspruch zu
früheren Auffassungen (dazu siehe unten). Soweit ich es beurteilen kann, gibt
es dagegen keine gemeinsamen Fehler der B-Hss. und Pseudo-Symeon, die
Trennfehler gegenüber dem Urtext wären.

Frühere Untersuchungen

Zu Pseudo-Symeon liegt vor allem die Arbeit von Markopoulos 1978 vor, die
auch die ältere Forschung zusammenfasst. Markopoulos S. 144ff. behandelt
die Zeitspanne 813–962 (für diesen Abschnitt ist die Logothetenchronik
die Hauptquelle des Pseudo-Symeon). Es scheint seine Auffassung zu sein,
dass Pseudo-Symeon von der Redaktion B abzuleiten sei, jedoch mit Hilfe
einer A-Hs. mit den Charakteristika u.a. von Vaticanus gr. 1807 kontaminiert
wurde.93

Sotiroudis 1989 behandelt das stemmatische Verhältnis von Pseudo-Symeon
wie auch das der Redaktion B zum A-Text.94 Der weiteren Diskussion sollen
ihre wertvollen Materialzusammenstellungen als Ausgangspunkt dienen.95 Zur

92 Zwei Beispiele seien angeführt, um dies zu verdeutlichen: 133.182–83 fρεγ�μενο« τ0 τ�«
βασιλε"α« G>ι?ματι : fρεγ�μενο« το� τ�« βασιλε"α« G>ι?ματο« L m F1 P H (gen. exhib.
etiam Istrin 29.33 C Bekker (ThCont) 362.18); 133.430 Μαρτιν�κη : μαρτινακ"οψ (-την- E)
L E Istrin 37.2 C Bekker (ThCont) 376.19 : μ�ρτψρο« H.

93 Siehe dazu Markopoulos 1978, 144f.: ο Χ.Σ. ακολοψ�ε" κψρ"�« κε"μενο τοψ Λβ., δηλ. τοψ
Λογο�ωτη στον οπο"ο ωξοψν ενσ�ματ��� αποσπ�σματα απ� την Ιστορ"α τοψ Γενεσ"οψ.
ΠαρA �λα αψτ�, �π�« �α φαν� παρακ�τ� απ� την αν�λψση τη« Δ [d.h. der Zeitspanne
813–962], ο Χ.Σ. ωξει κ�ποια σξετικ� ανε>αρτησ"α απ� τον Λβ. Σψγκεκριμωνα, η δι�γησ�
τοψ ε"ναι σψξν� περιληπτικ�τερη, εν? ψπ�ρξοψν ξ�ρ"α ποψ παραλε"πονται και �λλα
ποψ παρεμβ�λλονται απ� ωργα >ωνα προ« τον Λβ. Αν απομον��ο=ν �μ�« απ� τη Δ οι
παρεμβολω« ποψ πηγ�ζοψν απ� τον Γενωσιο η ακ�μη και απ� �λλα ωργα, το ψπ�λοιπο
κε"μενο προσεγγ"ζει, τι« περισσ�τερε« φορω«, τη δι�γηση ποψ παραδ"δεται απ� το
παλι�τερο "σ�« κε"μενο τοψ Σ.Λ., ποψ ωξει διασ��ε" ελλιπω« στα ξφφ. Vaticanus gr. 1807
και Parisinus gr. 854 κλπ. Diese Lösung, die bedeutet, dass zwischen zwei Fassungen hin-
und hergehüpft wird, hat nicht den Vorteil der Einfachkeit.

94 Es handelt sich bei Sotiroudis durchgehend um Stellen aus dem Textabschnitt, in dem die
B-Hss. die überarbeitete sog. Redaktion B überliefern. Bei den von mir ausgeführten Zusam-
menstellungen wird hier die Rede von B-Hss. sein, nicht von der Redaktion B.

95 Jedoch hat das neue Stemma in bezug auf die A-Hss. dazu geführt, dass dieselben Stel-
len manchmal in einem anderen Licht gesehen werden mussten. Sotiroudis geht von einer
Familie χ aus, die F1 und T usw. beinhaltet. Ich dagegen meine, dass F1 Bindefehler mit



86* Prolegomena

Beleuchtung des Verhältnisses von der Redaktion B und Pseudo-Symeon wer-
den bei Sotiroudis 1989, 155ff., 11 Stellen angeführt. Einige dieser Stellen wer-
fen in der Tat Licht auf die stemmatische Position von Pseudo-Symeon: in den
beiden ersten Beispielen handelt es sich um Übereinstimmungen von Pseudo-
Symeon und P H K N (Istrin 12.26, meine Ed. Kap. 131.318: βεβαιο�ντε« : βε-
βαι?σαντε« P H K N Ps.-Sym.; Istrin 12.28, meine Ed. 131.320: �>ερξ�μενον
γ<ρ : �>ερξ�μενον δ. P H K N Ps.-Sym.). Interessant ist ferner die 4. Stelle, wo
es eine Übereinstimmung zwischen Pseudo-Symeon (681.14) und F1 P H K N
gibt (meine Ed. 131.428: Λω�ν : κ�νσταντ9νο« F1 P H K N Ps.-Sym.); diese
Stelle wurde in III.2.7, S. 83*, näher diskutiert: es kann kein Zweifel daran ge-
hegt werden, dass die von mir verworfene Lesart als Bindefehler zu betrachten
ist.

Dagegen können, bei dem hier verwendeten Stemma, keine der Stellen eine
Bindung der Redaktion B mit anderen Hss. beweisen, denn die Redaktion B
teilt in keinem dieser Fälle einen Fehler mit anderen Hss.; jedoch sind die Bin-
defehler zwischen ξ und Pseudo-Symeon, die festgestellt wurden, gegenüber
der Redaktion B, wenn vergleichbar, Trennfehler.96

Sotiroudis S. 113f. werden 14 Stellen angeführt mit Übereinstimmungen
zwischen Pseudo-Symeon und H und, manchmal, anderen Hss. Diese Aufstel-
lung soll hier als Materialsammlung verwendet werden.97 Die folgenden dieser
Fälle sind als Bindefehler zwischen (F1) P H K (N) und Pseudo-Symeon zu be-
trachten: S. 113 Nr. 4: Ps.-Sym. 666.13, meine Ed. 131.231–32 (πολεμ"�ν :
πολωμ�ν P H K Ps.-Sym.); Nr. 5: Ps.-Sym. 667.2, meine Ed. 131.242 (μαρ-
μ�ροι« : μαργ�ρα« ut vid. F1 : μαργ�ροι« P Ps.-Sym.); S. 114 Nr. 1: Ps.-Sym.
667.7, meine Ed. 131.247 (τ' ν=μφ@ α%το� (post α%το� add. ε%δοκ"αν
(ε%δοκ"O ut vid. P)) F1 P H Ps.-Sym.); Nr. 2: Ps.-Sym. 675.15, meine Ed. 131.288

(κψρ"αν (κψρ"�« F1 P H K N Ps.-Sym.) α%τCν )ξειν); Nr. 3: Ps.-Sym. 700.16,
meine Ed. 133.15 (Β�ρδ�νο« : γ�ρδο(�)νο« P H Ps.-Sym.); Nr. 4: Ps.-Sym.

P H K hat, und dass die Übereinstimmung von F1 mit P H K nicht Evidenz für den
Archetypus ist (siehe dazu III.2.2.4, S. 58*ff.). Dies bedeutet, dass Übereinstimmungen,
die sie für Bindefehler hält, nach meiner Meinung es nicht sind, und, umgekehrt, dass die
Evidenz, die ich anführen möchte, nicht von ihr verwendet werden konnte. Das S. 106 f.
angeführte lange Zitat (siehe dazu III.2.2.4, S. 60*) sehe ich als sekundär und als einen Bin-
defehler von F1 und Sotiroudis ξ-Familie. Die hiesige Darstellung der Tatsachen bedeutet,
dass ich die von Sotiroudis S. 146 angeführten Stellen, von ihr als „die schwierigsten Fälle“
gesehen, wenn es um die Wahl zwischen den Hauptzweigen (ξ und χ) der Tradition geht,
als unproblematische Beispiele von Fehlern in P H K sehe. Auch muss m. E. mit ihrem
Stemma zuviel mit Kontamination gerechnet werden (siehe z.B. die Diskussion Sotiroudis,
S. 156).

96 Von den (Sotiroudis) S. 156 angeführten Fällen kann keiner eine Bindung von Pseudo-
Symeon mit einer anderen Hs. beweisen.

97 Einige Fälle (S. 113 Nr. 1, 2, 3, und S. 114 Nr. 6, 7, 8) könnten Beispiele der Kontamination
sein. Jedoch sind es so triviale Fälle, dass sie vielleicht dem Zufall zuzuschreiben sind.
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702.19, meine Ed. 133.157 (ο% μετ< πολλ<« :μωρα« : μετ A  ο% πολλ<« :μωρα«
F1 P H Ps.-Sym.)), Nr. 5 (Ps.-Sym. 704.4, meine Ed. 133.235 (Gνδρε"αν :
Gνδρ$(~)αν E H K Ps.-Sym. : non adhib. P)), Nr. 9: Ps.-Sym. 715.16, meine Ed.
133.443 (μετ< το&« δεκατρε9« μ�να« : μετ< τ$ν (τ$ν om. Ps.-Sym.) ιγ μην$ν
E H Ps. Sym.).

Viele dieser Stellen sind freilich an sich von zweifelhafter Aussagekraft. Ei-
nige illustrieren typische Kategorien der Textelaboration, z.B. Sotiroudis S. 114
Nr. 1, wo F1 P H und Pseudo-Symeon τ' ν=μφ@ (τCν ν=μφην) + Ε%δοκ"O(ν)
haben. S. 114 Nr. 4 haben Pseudo-Symeon und F1 P H die Wortstellung μετ A  ο%
πολλ<« :μωρα«, während die übrigen Textzeugen das etwas unbequeme ο%
μετ< πολλ<« :μωρα« haben; letztere ist am wahrscheinlichsten die ursprüng-
lichere Lesart, die man korrigieren wollte.

Sotiroudis S. 115, Anfang der Seite, werden vier Stellen angeführt, von denen
eine tatsächlich etwas problematisch zu sein scheint (problematisch insofern,
dass sie im Widerspruch zu stehen scheint zur hier vorausgesetzten, alle ande-
ren Hss. exkludierenden Bindung von F1 P H K (N) und Pseudo-Symeon):
meine Ed. 131.154 (Ps.-Sym. 657.13) teilen X P H K und die Redaktion B
(Istrin 6.24; so auch C) die Lesart δψσ�π�σα« gegen Pseudo-Symeon und üb-
rige A-Hss. κρατ�σα«. Vielleicht ist jedoch δψσ�π�σα« als eine Art Trivialisie-
rung zu betrachten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das von Sotiroudis 1989 zu-
sammengestellte Material darauf hindeutet, dass Pseudo-Symeon mit F1 P H K
N Bindefehler teilt. Es gibt sogar einige Stellen, die darauf hinzudeuten schei-
nen, dass Pseudo-Symeon mit P H K N näher zusammen gehören könnte.98

Dies würde allerdings in Widerspruch stehen zum Vorkommen des grossen
Zusatzes in F1 P H K N, der unten, S. 90*, diskutiert wird (dieser Zusatz kommt
in derselben Form nicht vor in Pseudo-Symeon).

2.9.1 Pseudo-Symeon (Par. gr. 1712) und ξ (= ξ0)

Ps.-Symeon und ξ teilen, wie wir schon gesehen haben (III.2.9), eine Anzahl
von Lesarten, die für Bindefehler gelten müssen. Unten werden einige weitere
Bindefehler dieser Art angeführt. Dies sind Fehler, die von den B-Hss. nicht ge-
teilt werden:

98 S. 113 Nr. 4: Ps.-Sym. 666.13, meine Ed. 131.231–32 (πολεμ"�ν : πολωμ�ν P H K Ps.-Sym.);
S. 114 Nr. 3: Ps.-Sym. 700.16, meine Ed. 133.15 (Β�ρδ�νο« : γ�ρδο(�)νο« P H Ps.-Sym.): ich
meine also, dass diese Beispiele wie Trennfehler gegenüber F1 aussehen.
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(cap.) 128. (lin.) 2–4 Λω�ν � AΑρμωνη« κα� παραβ�τη« �βασ"λεψσεν )τη ζ', μ�να« πωντε, στεφ-
�ε�« 1π6 Νικηφ�ροψ πατρι�ρξοψ, βεβαι?σα« α%τ6ν �γγρ�φ�« περ� τ�« Ψαψτο� fρ�ο-
δο>"α« (post fρ�οδο>"α« (fρ�οδ�>οψ π"στε�« C H) add. Gλλ< γ<ρ ο%κ )λα�ε τ0 καλ0
ποιμωνι � λ=κο« τ0 κ8δ"8 �γκεκρψμμωνο« F1 P H K Ps.-Sym. 604.2–4)

129.37 post ζ�ν add. Gπω�εντο δ. τ6 σ$μα α%το� (Gπω�εντο – α%το� : κα� τ6 σ$μα α%το�
�τω�η F1) �ν τ0 να0 τ$ν 4γ"�ν Gποστ�λ�ν, τ6ν πατριαρξικ6ν �ρ�νον κατωξοντο« )τι
Gντ�ν"οψ το� σψλα"οψ F1 P H K et sim. Ps.-Sym. 624.11–12

130.259 Μανα=ρα« : μαννα=ρα« C : μαγνα=ρα« F1 P H K Ps.-Sym. 640.12
131.32 post α%γο=στη« add. �εοδ?ρα« F1 P H K Ps.-Sym. 654.21
133.14 post �παναγν�ντε« add. \τι (4« \τι P H) �π"βοψλο« �φ�ρ��η F1 P H sim. Ps.-Sym.

700.14 (�π"βοψλον φ�ρα�ωντα)
134.2 post Κ�νσταντ"ν8 add. πορφψρογενν�τ8 (-γεν�τη E) E H Ps.-Sym. 715.20

m.E. ist es klar, dass es sich auch hier um Bindefehler von ξ und Pseudo-
Symeon handelt. Es sind u.a. erklärende Zusätze zum Text.

Ferner sei hier auf O hingewiesen, das Fragment am Anfang der Hs. Par. gr.
1712, der Hs., die die Chronik des Pseudo-Symeon überliefert. Ich habe
III.2.2.5 (S. 62*) als eine Möglichkeit vorgeschlagen, dass die stemmatische
Position von Pseudo-Symeon und O im Stemma des Urtextes eine und dieselbe
ist. Wenn dies richtig sein sollte, sind die Lesarten, die III.2.2.5 (S. 61*f.) ange-
führt wurden, auch hier von Relevanz: die dort angeführten Bindefehler, die
auf eine gemeinsame Vorlage von O und ξ hinweisen, weisen auch auf eine ge-
meinsame Vorlage von Pseudo-Symeon und ξ hin; die dort angeführten Trenn-
fehler, die O von den übrigen Hss. absondern, sondern auch Pseudo-Symeon
ab.99

Was nun das nähere Verhältnis von Pseudo-Symeon und ξ zueinander be-
trifft, ist zunächst festzustellen, dass nichts bekannt ist, das darauf hindeuten
könnte, dass ξ, oder eine ξ untergeordnete Hs., die Vorlage von Pseudo-
Symeon sein könnte.100

Dass Pseudo-Symeon wiederum nicht die Vorlage von ξ oder einer anderen
A- oder B-Hs. sein kann, beweisen die zahlreichen eigenen Züge in Pseudo-
Symeon, die Trennfehler gegenüber ξ sind. Einige Züge dieser Art seien hier
erwähnt. Zuerst sei auf die Anlage von Pseudo-Symeon hingewiesen. Nur der
Abschnitt bei Pseudo-Symeon, der mit dem Jahr 813 anfängt, hat die Logo-
thetenchronik als Hauptquelle (siehe dazu Markopoulos 1978, besonders
S. 144ff.). Eine strukturelle Eigenheit des Pseudo-Symeon sind ferner die ex-
pliziten Angaben zur Chronologie. Jedem Kapitel (d.h. jeder Kaiserbiographie)
in Pseudo-Symeon wird eine Angabe zum annus mundi und zum Jahr nach
Christi Geburt vorangeschickt. Eine andere, sekundäre, Erscheinung bei Pseu-

99 Es ist jedoch zu bemerken, dass es sich in III.2.2.5 um Vergleiche mit φ (= P H K: in der
Tat mit P K, denn H überliefert diesen Textteil auch nicht) handelt, denn die Hs. F1 und O
decken nicht denselben Teil der Chronik.

100 Dies steht in gewissem Widerspruch zu Sotiroudis 1989, 112ff., wo für ein näheres Verhält-
nis zur Hs. H argumentiert wird.
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do-Symeon sind die vielen Entlehnungen aus sonstigen Werken, was Marko-
poulos 1978 behandelt. Bemerkenswert sind u.a. die Entlehnungen aus dem
sog. Scriptor incertus de Leone Armenio sowie aus einem antiphotianischen
Werk.101 Dass es sich in diesen Fällen um sekundäres Material handelt, kann
nicht bezweifelt werden.102 Es gibt auch viele Fehler/sekundäre Lesarten ande-
rer Art (reine Versehen, Auslassungen usw.).

All dies deutet darauf hin, dass ξ und Pseudo-Symeon unabhängig voneinan-
der auf eine nur ihnen gemeinsame Vorlage, hier ξ0 genannt, zurückgehen.

Ein Widerspruch, freilich von begrenzter Bedeutung für die vorliegende
Arbeit, zum hier gezeichneten Stemma ist zu erwähnen. Es gibt eine grössere
Übereinstimmung von Pseudo-Symeon und einigen B-Hss., die ein Bindefehler
dieser Überlieferungszweige sein könnte (und Trennfehler gegenüber den übri-
gen Hss., einschliesslich ξ), und zwar das Vorkommen einer Fortsetzung bis
zum Jahr 962. Diese Fortsetzung, grundsätzlich eine und dieselbe, findet sich in
der Hs. C (Vat. gr. 163), in Vat. gr. 167 (d.h. Bekker (ThCont)) und in Par. gr.
1712 (Pseudo-Symeon).103

2.9.2 Die B-Hss. und ξ0 (= ξ00)

Hier soll Evidenz für eine gemeinsame Vorlage von ξ0 und den B-Hss. ange-
führt werden. Es ist schwierig, hier gute Beispiele zu finden, da sowohl die oft
bearbeiteten B-Hss. als auch der z.T. sehr abweichende Pseudo-Symeon im
Idealfall einen Text bieten sollen, der mit ξ verglichen werden kann.104 Zuerst
werden hier Fälle aus dem Abschnitt angeführt, wo die B-Hss. den als die Re-
daktion B bekannten Text überliefern:

131.420 gν εlρεν 1γι� : gν εlρεν �λ�κληρον F1 P H K N Istrin 15.10 C : non adhib. Ps.-Sym.
(vgl. III.2.7, S. 83*)

132.128 ξρψσο 1ψφαντον �νδεδψμωνον (sic etiam Ps.-Sym. 693.5) : ξρψσο�φ� �νδεδψμωνον στο-
λCν Istrin 23.4 C : ξρψσο 1ψφαντον στολCν (Mμ�τιον F1) �νδεδψμωνον F1 P H

133.14 post αFτ"α« add. εF« �π�κοον π�ντ�ν F1 P H Istrin 25.14 C : add. π�ντ�ν εF« �π�κοον
Bekker (ThCont) 354.2 : non adhib. Ps.-Sym.

133.146–47 �βο=λοντο τ' νψκτ� φονε�σαι τ6ν βασιλωα : τ' νψκτ� τ6ν βασιλωα διαξειρ"σα-
σ�αι �βοψλε=σαντο Istrin 28.36 C Bekker (ThCont) 360.24 : �βοψλε=οντο τ' νψκτ� φονε�σαι
τ6ν βασιλωα F1 P H : non adhib. Ps.-Sym.

101 Letzteres Pseudo-Symeon 688.22–690.3 (siehe Markopoulos 1978, 173).
102 Siehe dazu z.B. Markopoulos 1978, 149 Anm. 6 mit Hinw.
103 Siehe dazu Markopoulos 1979 sowie Wahlgren 2005. Über die Fortsetzungen soll näher im

Bd. 2 meiner Edition gehandelt werden.
104 Ausser den hier angeführten Stellen (aus der Zeit nach 842 gewählt, für die es mehrere

B-Hss. gibt) sind die unten, S. 92*, angeführten Übereinstimmungen von C F1 P H und Ps.-
Symeon (129.2, 130.260, 130.265–67) zu erwähnen.
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133.165 γρ�μματα κεκολαμμωνα (sic etiam Ps.-Sym. 703.5) : �γκεκολαμμωνην γραφ�ν
Istrin 29.19 C Bekker (ThCont) 362.22 : �γκεκολαμμωνα γρ�μματα F1 : γρ�μματα �γκεκο-
λαμμωνα H

133.182–83 fρεγ�μενο« τ0 τ�« βασιλε"α« G>ι?ματι : fρεγ�μενο« το� τ�« βασιλε"α« G>ι?-
ματο« L m F1 P H (gen. exhib. etiam Istrin 29.33 C Bekker (ThCont) 362.18) : non adhib. Ps.-
Sym.

133.425 ε5πον : ε5πεν F2 (sic fort. F2 ) X E H Ps.-Sym. 713.4 Istrin 36.32 C Bekker (ThCont)
376.14

133.430 Μαρτιν�κη : μαρτινακ"οψ (-την- E) L E Ps.-Sym. 713.10 Istrin 37.2 C Bekker (ThCont)
376.19 : μ�ρτψρο« H

133.433 τα=την : α%τCν H Ps.-Sym. 713.13 Istrin 37.4 C Bekker (ThCont) 376.22 : α%τ$ ut
vid. E

Es ist zu bemerken, dass es hier zwei Stellen gibt, wo Fehler der B-Hss. und ξ
nicht von Pseudo-Symeon geteilt werden (132.128 und 133.165). Ferner soll ein
grösseres Stück Text diskutiert werden.

Es handelt sich um den grossen Zusatz (in ξ) in Kap. 131.257, der oben,
III.2.2.4, S. 60*, zitiert wird. Dieser Text findet sich z.T. auch bei Pseudo-
Symeon und in der Redaktion B, siehe Sotiroudis S. 106f.105 Wie bei Sotiroudis
ersichtlich, haben Pseudo-Symeon und die Redaktion B eine kürzere Fassung
als die der Hss. F1 P H (N) (= ξ). Ich halte es für die wahrscheinlichste Lösung,
dass es eine Zwischenstufe gegeben hat, die von Pseudo-Symeon und der Re-
daktion B besser bewahrt wird als von ξ, d.h. dass der Text in ξ das Ergebnis
von mehr als einer Stufe der Elaboration darstellt. Die bei Pseudo-Symeon und
in der Redaktion B vorhandene Form ist kürzer, aber zeigt keine Spur einer ver-
zerrenden Abkürzung; sie ist einfacher. Als Zusatz in ξ, im Vergleich zu der
Fassung der Redaktion B und von Pseudo-Symeon, betrachte ich z.B. die
Erwähnung des schon introduzierten Caesar Bardas:106 παραδ"δ�σιν α%τ6ν
6 Β�ρδα« (κα)σαρ) Υεοδ?ρ8 τ0 Μ�ρ0. Als eine Elaboration in ξ betrachte
ich die kompliziertere Konstruktion mit den Passivformen �>!ε"?σ�η und
1πεβλ��η.

Dass ξ0 nicht die Vorlage von der rekonstruierten Vorlage der B-Hss. (oder
einer Hs. innerhalb dieser Gruppe) sein kann, beweisen die oben, III.2.9 und
III.2.9.1, angeführten Bindefehler von ξ und Pseudo-Symeon, die der Redak-
tion B gegenüber Trennfehler sind.107

105 Siehe ps.-Sym. 667.13ff. und Istrin 10.14–32. Der Zusatz findet sich in einer (noch) kürzeren
Form in der Hs. C (Vat. gr. 163) (siehe dazu Bd. 2 dieser Edition). Nach Sotiroudis handelt es
sich um einen Fehler in den Hss., die diesen Textabschnitt nicht überliefern, also um keinen
Zusatz überhaupt.

106 Siehe Sotiroudis S. 106f., wo die verschiedenen Fassungen zitiert werden.
107 Es gibt auch eine grosse Anzahl von weiteren Fällen, wo die Redaktion B (und Pseudo-

Symeon) eine Lesart in ξ (siehe III.2.2) nicht teilt, z.B.: 131.32 post α%γο=στη« add.
�εοδ?ρα« F1 P H K; 131.176 Φαλγ�ν8 : φαργ�ν8 F1 P H K; 131.290 post δο&« add. α%τ'
(αψτ� F1 : α%τCν H) F1 P H K; 133.171 �>�γαγε : �>ωβαλεν (vel sim.) F1 P H; 133.223–24 �ξει-
ροτον��η : ξειροτονε9ται F1 P H K.
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Dass die rekonstruierte Vorlage der B-Hss. (oder eine Hs. innerhalb dieser
Gruppe) nicht die Vorlage von ξ0 sein kann, beweist u.a. das Vorkommen des
offenbar sekundären Textabschnittes, der die Bezeichnung Redaktion B veran-
lasst hat.108

All dies deutet darauf hin, dass die Redaktion B und ξ0 unabhängig vonei-
nander auf eine gemeinsame Vorlage, hier ξ00 genannt, zurückgehen.

Zunächst soll untersucht werden, inwiefern die B-Hss. vor dem Jahr 842 und
nach 913 dieselben stemmatischen Verhältnisse zum Urtext aufweisen wie in
diesem Abschnitt.

Die B-Hs., die für die Zeit vor 842 Hs. der Logothetenchronik ist: C

Zuerst seien Stellen aus der Zeit vor der Regierung Michaels III. angeführt.
Hier fehlen alle Hss. dieser Gruppe ausser C. Diese Hs. bietet einen vom Urtext
bisweilen abweichenden Text.109

C hat eine Reihe von mit ξ (ξ0) gemeinsamen Lesarten, die als Aufputzungen
zu verstehen sind (Dativ nach σ=ν, klassischere Modus- und Kasussyntax usw.),
z.B.:110

114.49–50 πρ6« α%τ6ν κα� το9« λοιπο9« α%το� φ"λοι« (το9« – φ"λοι« : το&« λοιπο&« α%το�
φ"λοψ« C H K : το&« λοιπο&« φ"λοψ« α%το� P : non adhib. F1)

119.10 γενν�μασι (ν�μασι L) : γεννημ�τ�ν C : γενημ�τ�ν P : non adhib. F1 H K
121.45–46 π�ντα« το&« πρ6 α%το� βασιλε9« κα� Mερε9« 4« εFδ�λολατρ�σαντα« (sim. exhib.

Georg. Mon. et Theoph.) : π�ντ�ν τ$ν πρ6 α%το� βασιλω�ν κα� Mερω�ν 4« εFδ�λο-
λατρησ�ντ�ν (εFδ�λολατρο=ντ�ν F1) C F1 P H

122.63 Δ"ππην : δZRππZ�ν C : δ"ππιον P : δA Vππιον H : fort. scrib. Δ"ππιν vel Δι"ππιν
122.129 σ&ν + gen. : σ&ν + dat. C P H K : non adhib. F1
122.135 AΑξελ$ν : Gξελ0ον C P H K : non adhib. F1
123.10–11 φοβο�μαι το�το ποι�σαι, μ�π�« σψμβ' μοι ��νατο« κα� νηπ"οψ α%το� nντο«

�ανατ?σετε (�ανατ?σητε C P K : �ανατ?σηται H : non adhib. F1) α%τ6ν κτλ.
125.32–33 �ρξομωνοψ δ. α%το� (�ρξομωνοψ δ. α%το� (sic Georg. Mon. 772.17) : �ρξ�μενο« δ.

α%τ6« C : �ρξ�μενο« δ. P H K : non adhib. F1) … τψφλο�ται

C hat ferner eine Reihe von mit ξ(0) gemeinsamen Lesarten, die als Zusätze zu
verstehen sind, z.B. (dies sind alles Bindefehler auch mit Pseudo-Symeon):

108 Eine weiterführende Diskussion zur Redaktion B soll im 2. Band erfolgen.
109 Eine nähere Beschreibung der Hs. soll im 2. Band erfolgen. Vgl. auch Featherstone unten,

VI.1, S. 134*.
110 Nur Beispiele aus den Kap. 110–130 werden hier angeführt. Natürlich geht es hier darum, C

mit ξ0 zu vergleichen (d.h. der gemeinsamen Vorlage von Pseudo-Symeon und ξ ). Da jedoch
Pseudo-Symeon erst ab 813 (Kap. 128 dieser Ausgabe) die Logothetenchronik als Quelle hat,
war es schwierig, Beispiele zu finden, um das direkte Verhältnis von C und ξ0 aufzuklären
(daher unten die Bezeichnung ξ(0), die bedeutet: „ξ und, wo möglich, Pseudo-Symeon“).
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129.2 ΜιξαCλ � AΑμορρα9ο« (post AΑμορρα9ο« add. � τραψλ�« C F1 P H K ps.-Sym. 620.8–9
(� AΑμορρα9ο«, � τραψλ�« : � �>αμ�ρ"οψ τραψλ�« F1))

130.260 μα�ητ�« : κα� μα�ητε=ειν α%τ6ν το&« τ$ν νω�ν ε%φψεστ�τοψ« C : �κπαιδε=ειν (�κπαι-
δε=ειν om. F1) μα�ητ<« το&« ε%φψεστ�τοψ« τ$ν νω�ν F1 P H K (sim. exhib. ps.-Sym. 640.13)

130.265–67 1π6 δ. τ6ν Τρ"κογξον κ�τ��εν δι< μηξαν�« �πο"ησε τ6 λεγ�μενον Μψστ�ριον,
�ν � �ν τ' μιT γ�ν"O, g �<ν εaπ@ τι« (post τι« : add. τ� μι» γ�ν"α προσκεκψφ�« C : add. �ν
μψστηρ"8 προσκεκψφ?« F1 P H K Ps.-Sym. 641.1), �>ακο=εται �ν τ' ΨτωρO (post ΨτωρO add.
φανερ$« C F1 P H K Ps.-Sym. 641.1))

Ausserdem gibt es eine grosse Anzahl von gemeinsamen Lesarten von C und
ξ(0), die sozusagen aus Systemzwang als sekundär anzusehen sind: es ist meis-
tens an sich nichts an diesen Lesarten auszusetzen. Beispiele: 130.46 Πεν-
ταπ=ργιον : λεγ�μενον Πενταπ=ργιον C F1 P H K; 130.47 καλλ=να« : κατα-
καλλ=να« C F1 P H K; 130.47–48 ξρψσο�ν : ξρ=σεον C P H K : ξρψσωον F1;
130.97 κρψφα"�« : κρψφ"�« C F1 P H K.

C und ξ(0) haben also Bindefehler. Die Hs. C kann wegen ihres Aufbaus nicht
die Vorlage von ξ(0) sein: der grosse Abschnitt in C (Kap. 86–87) aus Theopha-
nes stellt einen Trennfehler dar; viele der Kaiserbiographien zeigen in C Züge
der strukturellen Überarbeitung (siehe dazu V.1.3, S. 126*f.) usw.

Die hypothetische Hs. ξ(0) (oder eine ξ(0) untergeordnete Hs.) kann ihrerseits
nicht die Vorlage von C sein. Dies beweisen die zahlreichen Fehler in ξ(0), die
von C nicht geteilt werden (siehe dazu III.2.2 (Fehler in ξ) und III.2.9–2.9.1
(Fehler in ξ0)).

Es gibt folglich keinen Grund daran zu zweifeln, dass C hier dieselbe Posi-
tion innerhalb des Stemmas des Urtextes hat wie oben, und dass C und ξ(0) un-
abhängig voneinander auf ihre gemeinsame Vorlage zurückgehen.

Die B-Hss. für die Zeit nach 913

Das Verhältnis der B-Hss. zu ξ und ξ0 nach 913 kann wegen Mangels an Mate-
rial nicht so leicht untersucht werden. Die Hss. unter ξ sind mutiliert oder sehr
manipuliert: P K N sind keine Überlieferungsträger mehr, H hört in 136, § 79,
auf; F1 und, wo diese Hs. fehlt, ihre Abschrift E bieten einen abweichenden
Text. Pseudo-Symeon ist oft stark gekürzt und lässt sich deshalb schlecht ver-
gleichen.

Es gibt jedoch keinen Grund, daran zu zweifeln, dass dasselbe Stemma hier
gültig ist. Die B-Hss. sind auch hier nicht ξ0 untergeordnet. Dies beweisen
eigene Fehler in ξ(0), die von den B-Hss. nicht geteilt werden, also Trennfehler
gegenüber den B-Hss. sind (vgl. dazu oben, III.2.9, S. 84*ff., und III.2.9.1,
S. 87*ff.). Auf der anderen Seite können die B-Hss. nicht Vorlage von ξ oder ξ0
sein. Dies beweisen viele Eigenheiten der B-Hss., wie lange Zusätze (dies soll
im 2. Band ausgeführt werden; Lesarten aus B-Hss. sind auch in III.3.1.1, ab
Kap. 136, § 79, zu finden).
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Aus dem Gesagten geht hervor, dass nicht daran zu zweifeln ist, dass auch
hier die B-Hss. und ξ0 unabhängig voneinander auf ihre gemeinsame Vorlage,
ξ00 genannt, zurückgehen.

2.9.3 Stemma der Familie ξ00

2.10 α (ξ00 ο τ ζ R0 ) und Ambrosianus gr. D34 sup. (= Ab) (Kap. 1–48)

Die bisher behandelten Hss. wurden auf die Familien ξ00 ο τ ζ R0 reduziert. Die
Hs. Ab, die für die Kapitel 1–48 mehr oder weniger denselben Text wie diese
Hss. überliefert, hat an einer Reihe von Stellen den evident besseren Text,
z.B.:111

(cap.) 5. (lin.) 11 τρ"την Ab : τCν cett.
15.18 post GκοψστικCν add. κα� τ< �ηρ"α δ. κα� τ< κτ�νη λαλε9ν λωγει μιT γλ?σσ@ ποτω, \τε

δ. AΑδ<μ κατεδικ�σ�η, τ�τε κα� α%τ< πεφιμ$σ�αι, τ6ν δ. nφιν κα� το&« π�δα« Gφαιρε��ναι
κα� (ρπειν �π� τCν γ�ν κα� F6ν α%τ0 �π� τCν γλ$σσαν �ντε��ναι cett.

22.8 post δε>αμωνοψ add. ο% μ�να τα�τα, Gλλ< κα� \σα �φε>�« �κ τ�« Λεπτ�« Γενωσε�« )ξοψσι
τ< μακρ< �π� κακ"O το� Κ�ιν cett.

24.50 post παρεσκε=ασαν add. τωκνα τ$ν �γρηγ�ρ�ν λωγει πνε=ματα πονηρ< φιλ�δον� τε
κα� φιλοσ?ματα 1π�ρξειν cett.

26.12 post προμη�ο=μενοι add. π=ργον τ�νδε οFκοδ�μοψν προστ�>ει Νεβρ�δ πρ6« GποφψγCν
τ$ν �πομβρι$ν, 4« �πιβοψλε=οντο« α%το9« το� Υεο� διA dδατο« cett.

36.15 post ψλ' add. �ν δ. το9« ξρ�νοι« AΑβρα<μ Jν � Μελξισεδωκ, GνCρ �εοσεβ�«, ψM6« Σ"δοψ
βασιλω�«, ψMο� ΑFγ=πτοψ, g« κτ"ζει κα� π�λιν Σιδ?ν cett.

36.19 post πζ' add. nντο« το� Λεψ� �τ$ν μγ κατ�λ�εν � A Ιακ�β σ&ν τ' πανοικ"O εF« Αaγψπ-
τον, 2ν �τ$ν ρλ cett.

111 Die Familie ο kann nicht direkt mit Ab verglichen werden, da keine Hs. unter ο die Kap. 1–48
der Chronik überliefert. Es handelt sich für den direkten Vergleich mit Ab um die Hss. T C O
P H K Cr Me Hh Vs R0 (ausserdem um Apographa: siehe dazu III.2.1). Alle diese Hss. sind
nicht immer Zeugen des zitierten Textes, weil sie unvollständig sind (siehe dazu den app.
codicum der Edition sowie III.1.1–5). Kleinere Probleme und Einzellesarten (d.h. kleinere
Abweichungen in einzelnen Hss., die von keiner Bedeutung für die Argumentation sind) wer-
den hier und im folgenden nicht angeführt. Die stemmatischen Affiliationen von Ab wurden
auch in Wahlgren 2003 behandelt.

ξ00

Red. B (C et al.) ξ0

Ps.-Sym. ξ
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36.21 5Αμβραμ Ab : 4βρα<μ/Gβρα<μ cett.
47.56 Δι�νψσο« Ab : διον=σιο« cett.
47.60 post κβ' add. \τι �ν τ0 Gρι�μ0 τ$ν ξρ�ν�ν δ μ�νον )τη (τετ�ρτ8 μ�ν8 )τει P H K) τ�«

βασιλε"α« Κλεοπ�τρα« δε9 Gρι�με9ν cett. (= 48.1–2)

Die gemeinsame Vorlage von ξ00 ο τ ζ R0 wird hier α genannt; sie wird durch
Bindefehler wie die oben angeführten gekennzeichnet (siehe dazu weiter
III.3–3.1). Klar ist die Tendenz von α, Zusätze zu machen. Die oben zitierten
Zusätze sind als im Ursprungstext unmöglich zu bezeichnen, weil sie sinnstö-
rend sind. Ferner gibt es Texteinheiten, die nicht sinnstörend sind, jedoch aus
äusseren Gründen als nicht ursprünglich gelten müssen: es scheint am wahr-
scheinlichsten, dass wir es mit einem Textnukleus zu tun haben, dem Hinzu-
fügungen gemacht werden, zumal die in Frage stehenden Texteinheiten ge-
wissen wiederkehrenden Interessesphären zugeordnet werden können, wie der
Zeitrechnung (zur Ausrechnung vom Weltjahr, siehe z.B. 39, § 3–4; 42, § 19)
und dem nicht-jüdischen (meist griechischen), vorchristlichen Altertum, z.B.:

42.59 post β' add. κατ< το=τοψ« το&« ξρ�νοψ« Μ"δα«, τ�« Φρψγ"α« βασιλε=«, Gπω�ανεν,
\ντινα το9« τ�τε καιρο9« nνοψ qτα )ξειν )λεγον cett.

Ab hat seinerseits eine Reihe von Fehlern gegenüber α, z.B.:

4.7 γωνη : Sν�η Ab
5.9 ε%εργετο�σαν : �νεργο�σαν Ab
20.4 κακ"α« : Gκακ"α« Ab
42.73 Σ�μ8 : σ?ματι Ab

Da sowohl α gegenüber Ab Trennfehler aufweist, wie auch Ab gegenüber α, und
da Ab keine ernsthaften Bindefehler mit anderen einzelnen Hss. oder Hand-
schriftengruppen aufweist, kann folgendes Teilstemma gezeichnet werden:

�

α Ab

3 Archetypus � und Original

Der Konsensus von Ab und α ergibt in einigen wenigen Fällen einen proble-
matischen Archetypus (= �):

(cap.) 5. (lin.) 4 κτ"σει �ν :μωρO (fort. iμ(ετ?)ωρα R0) : κτισ�.ν :μωρα O : :μωρα Cr Hh : κτ"σει,
�ν� :μωρα Abac : κτ"σει, �ν : :μωρα Abpc2 : fort. scrib. κτ"σε�« :μωρO (vel τ�« κτ"σε�« :μωρO:
sic Kambylis), vel exhibebat archetypus omnium codicum in textu �ν τ' πρ?τ@ κτ"σει et
praeterea in mg. �ν α' :μωρO : sententiam corruptam esse suspicatus est Tafel
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9.8 τCν πρ6« τ6 (τCν T) πρ�τ�τψπον εFκ�να (εFκ�να κα� O K) �μοι�τητα (�μοι�τητα (R0 per
comp.) : -η vel -α ut vid. Hh) : quod corruptum esse vid. (fort. εFκ�να ut glossa delendum)

22.27–28 παντ� τ0 λαμβ�νοντι : +παν το9« λαμβ�νοψσιν Hh
44.32–33 ψM6« Σαφ<τ (ex haplographia) : scrib. ψM6« ! A Ι�"σαφ�τ

Diese Fehler waren mit grosser Wahrscheinlichkeit schon in der Vorlage des
Symeon Logothetes vorhanden (siehe weiter III.3.1).

3.1 α als Original des Symeon Logothetes

Die Zeugen von α, die den Textabschnitt von der Schöpfung der Welt bis zu
Julius Cäsar mit Ab teilen (Kap. 1–48), weisen in diesem Textabschnitt eigene,
äusserst gravierende, sinnstörende Fehler auf.112 Der darauf folgende Text von α
beinhaltet ebenfalls Fehler, jedoch nicht so viele und nicht so gravierend. Dieser
Tatbestand spricht am ehesten dafür, dass der Produzent der ersten Hs., die bis
zum Jahr 948 reichte, wohl ein Symeon Magistros und Logothetes, den Text von
der Schöpfung der Welt bis zu Julius Cäsar aus einer Quelle mit diesen Fehlern
übernommen hat – ohne sie zu korrigieren. Denn wenn er den ganzen Text selbst
geschrieben hätte, oder wenn der ganze Text, vor und nach diesem Punkt, aus
einer Quelle stammte, würde man eine Gleichmässigkeit in bezug auf die Vertei-
lung von Fehlern erwarten, die es jetzt nicht gibt. Die vorhandene Situation deu-
tet darauf hin, dass Symeon mindestens z.T. als ein Redaktor zu verstehen ist, und
dass man kein tadelloses Original in der von ihm produzierten Hs. suchen darf.

Zudem: die Mehrzahl dieser Fehler findet sich nicht in der Hs. Ab, die jedoch
nur für den vorrömischen Abschnitt einen vergleichbaren Text überliefert. Dies
verstehe ich so, dass Ab ausserhalb der Logothetentradition liegt (eine Auffas-
sung, die Konsequenzen hat für die Editionsarbeit; siehe dazu V.1.3).

Darüber hinaus vermute ich, dass viele der anderen Fehler, die es in α gibt,
schon in der Hs., die Symeon produzierte, vorhanden waren, und dass wir es
mit einem Original mit vielen Fehlern zu tun haben: d.h. dass es in der Praxis
unmöglich ist, zwischen α und Original zu unterscheiden. Dass es so ist, lässt
sich jedoch nicht beweisen, und es soll eingeräumt werden, dass diese Ver-
mutung zu weit gehen mag: es kann einen Punkt gegeben haben, nach dem
Symeon sorgfältig die Einzelheiten seines Textes überprüfte; und es kann
sein, dass es für alle Hss. gemeinsame Fehler gibt, die in Symeons Hs. nicht
vorhanden waren, weil sie in einer späteren Stufe der Überlieferung ent-
standen sind. Jedoch lässt sich kaum die Existenz solcher Stufen beweisen.113

112 Siehe dazu III.2.10; es handelt sich um die Hss. T C O P H K Me Hh Vs R0.
113 Mindestens drei Arten von Evidenz liessen sich anführen: die Stellen, die im Abschnitt

III.3.1.1 folgen; die Rubriken (siehe dazu III.3.2); die strukturell problematischen Kapi-
tel 49–87 (siehe dazu V.1.3, S. 126*f.). Die Frage ist nur, ob man diese Probleme eher jemand
anderem als dem Chronisten zuschreiben sollte.
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Und da kein sicherer Punkt festzustellen ist, nach dem der Text für ein sorg-
fältiges Produkt zu gelten hat, ist die Konsequenz für die Editionsarbeit klar:
Konjekturen, von orthographischen Kleinigkeiten abgesehen, werden nicht in
den Text gesetzt (siehe dazu V.1.1–3; zum Aufbau des Werkes siehe auch I,
S. 5*ff.).

In III.3.1.1 soll eine Liste der problematischen Textstellen geboten werden.
Es handelt sich um alle Fälle, wo ich durch ein del(endum), recte, textus corruptus
o.ä. zur Überlieferung Stellung nehme, oder eine Konjektur anführen möchte
(scripsi, scrib(endum)), d.h. die Fälle, wo ich Probleme in α, möglicherweise schon
im Original vorhanden, sehe.

3.1.1 Problematische Textstellen

(cap.) 1. (lin.) 4 το�το : το=τοψ (τοψτ2 R0) O Hh (de genetivo cf. cap. 26.22)
4.8 ληRν�ν : ληR�ν R0 Ab recte (R0 hat wohl die richtige Lesart durch Korrektur)
5.4 κτ"σει �ν :μωρO (siehe dazu III.3, S. 94*)
5.10 οr� : fort. scrib. οVα (cf. infra σημαιν�μενα)
5.11 σημαιν�μενα (-�μενον Hh : -ομων� T) : σημειο=μενα O K : σημαινομωνη Ab fort. recte
5.11 τCν : τρ"την Ab recte
6.6 κτην$ν : νηκτ$ν R0 Ab recte ut vid., sed fort. scrib. κητ$ν sec. Gen. 1.21 (R0 hat wohl die

richtige Lesart durch Korrektur)
6.9 τ6 : τ$ T : το9« Hh : an scrib. τ<?
8.16 γενεαρξ"αι : γενεαλογ"αι K : cf. Georg. Sync. 3.16 (γεναρξ-)
9.3 γεγωνηται : fort. scrib. γεγωννηται
9.8 τCν πρ6« τ6 (τCν T) πρ�τ�τψπον εFκ�να (εFκ�να κα� O K) �μοι�τητα (�μοι�τητα (R0 per

comp.) : -η vel -α ut vid. Hh) : quod corruptum esse vid. (fort. εFκ�να ut glossa delendum)
11.13 Ψρπετ< : πετειν< Ab, quod scrib. sec. Gen. 2.19 (cf. et 12.1: τ$ν πετειν$ν γωνη)
13.17 σ=ντομο« : σψντ�μ�« in app. Tafel
13.18 τ' (τ0 C) Gκορωστ8 τ�« �ε"α« :δον�« corruptum esse vid. : fort. scrib. τ' Gκορωστ8 τ�«

�ωα« :δον' (Reinsch) vel sec. C τ0 Gκορωστ8 τ�« �ε"α« :δον�«
15.15 Gπ A  om. O Hh R0 sec. Gen. 3.3 : quod fort. del.
16.19 αFδ$ (�δ$ Hh) : αFδ?« C O K R0 recte (der Archetypus hatte offenbar αFδ$)
20.9 κακ6« : κακ$« Ab (recte ut vid.)
20.12–13 κα� �>ωβαλε τ6ν AΑδ<μ om. Ab recte
21.3 λ"αν : ο% λ"αν in app. Tafel
21.5 �κε9νον (�κε"νοψ T) : εF« �κε9νον Bekker Tafel (dies ist eine nicht notwendige Korrektur der

Editoren)
22.8–9 ο% μ�να (μ�νον P K Hh) τα�τα, Gλλ< κα� \σα �φε>�« �κ τ�« Λεπτ�« Γενωσε�« )ξοψσι

τ< μακρ< �π� κακ"O το� Κ�ιν om. Ab recte (dies ist wohl eine Randbemerkung, die in den
Text hineingekommen ist)

22.20 ξρησ�μενον : -μενοι P : -μενο« Hh : ξρησαμωνοι« in app. Bekker : non adhib. Ab
22.27–28 � δ. δ�ρο=μενο« παντ� (παντ� : +παν Hh, fort. recte (sed fort. scrib. π»ν cum Bek-

ker)) τ0 λαμβ�νοντι παραξ�ρε9 τ6 δ$ρον
22.28–29 κα�ιερο�ν τ6ν : κα�ιερο�ντα τ6ν P K : κα�ιωρ�σεν Hh : κα�ιερ$ν � in app. Bekker
22.33 προσρ"πτεται : προρρ"πτεται? an Gπορ"πτεται? in app. Bekker
24.21 AΑζοψρ<ν : ut vid. scrib. AΑσοψ<μ ( AΑζοψρ<ν uxor Cain erat)
24.36 Gποκαλ=χει« (Gποκαλ=χε�ν Hh : Gποκαλ=χε�« Bekker Tafel)
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24.50–52 τωκνα τ$ν �γρηγ�ρ�ν λωγει πνε=ματα πονηρ< φιλ�δον� τε κα� φιλοσ?ματα
1π�ρξειν om. Ab recte (dies ist wohl eine Randbemerkung, die in den Text hineingekommen
ist (Tafel: Signis parentheseos haec verba inclusimus))

25.8 σψνιο�σιν : an scrib. σψνο�σιν?
25.12 δ. om. O P K Ab, fort. recte; cf. autem ind. graecitatis s.v. particularum positio
25.15 �πικελσ�ση« : �ποικειλ�ση« O : �πικλψσ�ση« P K : �πεκιλ�ση« Ab : fort. scrib. �πο-

κειλ�ση« (dies hat Escorialensis Y-I-4, die Abschrift von O)
25.16 κα� π�ντ�ν (π�ντα Ab recte) �> α%τ�« �κβ�λλει τ< ζ0α
26.4 Σ�λα (hic et infra σαλ� Ab) : sec. Septuaginta ΚαZν»ν filius AΑρφα>�δ erat (die nach der

Septuaginta richtige Folge der Generationen ist: Sem, Arphaxad, Kainan, Sala; man sollte also
hier entweder voraussetzen, dass eine mit dem hebräischen Urtext übereinstimmende grie-
chische Übersetzung hier eine Rolle spielt, denn im Urtext sieht die Reihenfolge der Genera-
tionen aus wie bei dem Logotheten; wenn jedoch nur die Septuaginta in Frage kommt als Bi-
beltext, liegt hier eine Auslassung bei dem Logotheten vor)

26.6 τCν : τCν γ�ν in app. Tafel
27.4–6 Φαλ.κ –

2
γ om. Ab recte

27.9–11 τ$ν Ψ>ακισξιλ"�ν �τ$ν ξρ�νοψ : δια"ρεσι« �π� τ�« τελεψτ�« τ$ν :μερ$ν γ"νεται
το=τοψ, †� μ.ν �ν Gρξ', †� δ. �π� τ0 τωλει τ�« ζ��« α%το� (� μ.ν … � δ. : : μ.ν … : δ. in
app. Bekker) (es ist nicht klar, wie man dies verstehen soll: kann der Autor bei � μ.ν … � δ. an
ein Wort wie (δια)μερισμ�« oder Φαλωκ gedacht haben?)

29.7 Μαψριταν"α !:" Bekker, fort. recte
30.7 AΑρκαδ"α : AΑκαρναν"α in app. Tafel
30.13 Μαγ�� : γαμ�� C : an scrib. Μαγ�γ? (sic Gen. (10.2))
32.7 Ψαψτο&« : Ψαψτο9« C K Hh, ut vid. recte : Ψαψτ$ν Ab (die richtige Lesart Ψαψτο9« ist wohl

nicht die des Archetypus, sondern Ergebnis der Korrektur)
32.13 οF�ν$ν : οF�νRοψ C : οM�νο� Ab : forma singularis scrib.
32.15–22 Ν"νοψ – Υηβα9οι (scheint, ohne direkt sinnstörend zu sein, ein Zusatz zu einer ur-

sprünglicheren Textschicht zu sein)
34.2–4 ΕFκοσιπωντε – Mδρ=σατο om. Ab (recte: dies ist, wie vorig., auch ein Zusatz)
34.8–12 �φA \λοι« )τεσιν εaκοσι, δεκατωσσαρα μ.ν …, �π� δ. το9« �> … �ν το9« δωκα κα� τρε9«

)τεσιν (die Kasusformen δεκατωσσαρα und δωκα κα� τρε9« sind störend)
34.20 post δ. add. A Ιακ�β Ab, fort. recte (dass kein Subjekt erwähnt wird, ist störend; vgl. 91.10

und 136.42)
34.26 τCν : τ�« P H K Hh : fort. scrib. α%το�
35.2–5 Mερογραμματωα – ’ Εβρα"�ν om. Ab recte (dies ist wohl ein späterer Zusatz, der zu § 3 zu

gehören scheint (entweder ad § 3 in mg., oder vor dem Text von § 3))
35.7 5Αμβραμ : 4βρα�μ/Gβρα�μ C P H K : Sβραν Hh : scrib. AΑμβρ�μ ut supra : non adhib. Ab
35.7 φησ" : φασ" P H K : om. T, fort. recte : non adhib. Ab
35.17 τ$ν (τ$ν om. H : !διελ��ντ�ν" τ$ν in app. Bekker)
36.2–11 Σημει�τωον (post Σημει�τωον add. δ. C) – Μ�ψσ�« om. Ab recte (e mg. in textum ir-

reptum ut vid.)
36.19–20 nντο« (nντο« δ. C) – ρλ' om. Ab recte
36.21 ’ Αβρα<μ pr. : 4βρα<μ C : Sμβραμ Ab recte : non adhib. Hh; AΑβρα<μ alt. : 4βρα<μ C :

Sμβραμ Ab recte : non adhib. Hh
36.24 το=τοι« : το=τοψ in app. Bekker
36.27 δ. fort. del. (sed cf. ind. graecitatis s.v. particularum positio) : pro δ. in app. : Bekker
36.33 �π� τελεψτCν : μωξρι τ�« τελεψτ�« C : (�« τ�« τελεψτ�« P H K (fort. recte) : (�« Ab (hier

ist aus stemmatischen Gründen nicht klar, was die richtige Wahl der Lesart ist)
37.35–36 ποιησαμωνοψ« : -μωνοι« T : -μενο« P H K Ab (dies ist in syntaktischer Hinsicht proble-

matisch; vielleicht sollte man die Lesart von P H K Ab als nom. absolutus akzeptieren; Tafel
konjiziert σ~ζεται für σ~ζει; vgl. auch z.B. 37.16 �πιστρωχαντα«, 37.43 �πιστρωχαντα«)
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37.41 Μαρα��ν"τη« : φαρα��ν"τη« Ab recte (φραα��ν"τη« LXX)
37.45–46 κατ< – διαν=σα« : ut vid e mg. irreptum (dies scheint sekundär zu sein: γ<ρ in 37.46

bezieht sich sicher auf den Satz vor demjenigen über Herakles)
37.54 σ&ν οr« (die Bedeutung davon ist unklar: Bekker: quum arca esset etc.)
39.9–14 ξρC κα� (κα� om. C P H K) – στρατι»« om. Ab (es handelt sich sicher um einen Zusatz

in den anderen Hss.)
39.20 πολλ� : fort. scrib. πολλ$ν : non adhib. Ab (πολλ� kann vielleicht als Hypallage vertei-

digt werden)
40.11 A Ιοψδα9οι (Tafel bemerkt: Verbum regens desiderari videtur; ähnl. siehe ind. graecitatis s.v.

ellipsis verbi substantivi)
40.14 ποτ�ριον μεστο� (μεστ6ν C) dδατο« (ähnlich dem vorigen Fall ist hier die Rektion nicht

die, die man erwarten würde; sowohl Bekker als auch Tafel schreiben ποτηρ"οψ ohne Kom-
mentar)

42.19 AΟζ"οψ : �ζε"οψ T : fξοζ"οψ Ab recte (cf. Georg. Mon. 215.8) : non adhib. C
42.26 το�τον : an scrib. τοσο�τον?
42.37 Μορα��τη« (-"τη« scrib.) : μαρα�"τη« C : μ�ασ�"τη« Ab
42.43–44 Gπ6 ’Ρ�μ=λοψ κα� τ$ν 1π�τ�ν κατωπαψσαν μωξρι A Ιοψλ"οψ Κα"σαρο«, τ�« μο-

ναρξ"α« διαρκωσαντε« �π� )τη σμε' (quod om. Ab; dies ist problematisch, vielleicht korrupt,
jedoch möglicherweise akzeptabel in der (paraphrasierten) Bedeutung: „z.Zt. des Cäsar hat-
ten die Römer 245 Jahre unter Monarchie gelebt (und eine ungenannte Zahl von Jahren ohne
Monarchie)“; kein Kommentar findet sich bei Bekker oder Tafel; Bekker: aristocratia a Romulo
et consulibus instituta sub Iulio imperatore in monarchiam cessit, postquam 245 annos dura-
vit; die Stelle geht vielleicht auf Iulius Africanus zurück)

42.71 ’Ηλιβ� (:λιβ< post Σελε"μ transp. H) : fλδ� Ab recte (cf. Georg. Mon. et Regn.)
42.78 Gδελφ6« (� Gδελφ6« P H K) A Ι��ξα« (F��ξαζ P H : F?ξαζ K) τCν (οlτο« τCν P H K) : tex-

tus corruptus esse vid. : fort. scrib. A Ελιακε"μ. ! A Ελιακε"μ"; cf. C: Gδελφ6ν A Ι��ξα«3 g« : non ad-
hib. Ab

42.86 ξαλκωοι« scripsi : ξαλκα"οι« T Ab : ξαλκε"οι« C P H K : non adhib. Hh
42.88–89 A Επ"δαμνο« �κτ"σ�η κα� μετ�νομ�σ�η (κα� μετ�νομ�σ�η : τ6 H : � λωγεται Hh : o

κα� μετ�νομ�σ�η Ab : fort. scrib. � μετ�νομ�σ�η (cf. Hh et Ab)) Δψρρ�ξιον
43.15 Ψτωρα« : Ψτα"ρα« P : an scrib. ξ�ρα« (cf. Regn. III. 11.26)?
44.32–33 ψM6« Σαφ<τ (ex haplographia) : scrib. ψM6« ! A Ι�"σαφ�τ
44.38 τ�« Βα<λ : τ�« β�αλ C (accentus sic ut vid. C) P H K : το� Β�αλ Bekker (28.21 begegnet

Baal als maskulines Wort; hier kommt das Problem der unsicheren Akzentuierung hinzu, und
man muss mit der Möglichkeit einer tiefer liegenden Korruption rechnen)

44.41 λ=τρ�μα : λψτρ$να Bekker, ut vid. recte (sic Regn.)
44.44 A Ι�ξαζ : Sξαζ H K : F��ξα« C Ab recte (C hat wohl die richtige Lesart durch Korrektur)
44.45 δ. om. T H K, fort. recte
44.46 Ζαξαρ"α« : AΑξαρ"α« apud Georg. Mon.
44.49 μC δε>αμωνοψ (δε>�μενο« P H K : δε>αμωνοψ« ut vid. scrib. sec. C Ab) α%τ6ν το&« �ν

ΥερσT (�εσσT P : �ησ» H : �εισ» K) : το&« μC δε>αμωνοψ« α%τ6ν �ν �ερσ» C : το&« �ν �ερσ»
μC δε>αμωνοψ« α%τ6ν Ab

44.50 Φαλκ"α« : fort. scrib. ΦακεRα« sec. Regn. : Φακεσ"α« Georg. Mon.
44.72–73 : προκειμωνη τ$ν �κ Δαψ�δ βασιλε"α (προκειμωνη ist mir nicht ganz verständlich: an

scrib. προσκειμωνη? Bekker: florebat etiamtum regnum sub regibus e gente Davidis)
44.73 δεκ�τοψ : an scrib. δεκ�τοψ !)τοψ«"? (cf. Ab in app. ad cap. 45, § 2)
44.75 κα� τ6ν λα6ν A Ιο=δα πορ��σα« (fort. scrib. !� Ναβοψξοδον�σορ" vel sim.) : κα� τ6ν λα6ν

Fο=δα3 ο?« πορ��σα« � ναβοψξοδον�σορ C : το�τον γ<ρ � ναβοψξοδον�σορ Fο�δα (Fοψ-
δα"αν H) πορ��σα« P H K : non adhib. Ab

45.1 6 Οπ�« Gρι�μο�νται τ< ο' τ�« αFξμαλ�σ"α« )τη (de titulo vide introd. III.3.2, p. 111*sq.)
45.21 �π A  α%το&« : Gπαψτο&« P K : �π A  α%το� Bekker Tafel : �π A  α%το9« Cramer
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45.25 α%τ$ν (fort. scrib. α%το� sec. C) )το« : )το« α%το� C
45.52–53 Gπ6 �>�δοψ λ�γοψ (λ�γοψ an glossa?) (dieser Ausdruck ist nicht ganz klar; Bekker:

incipiens [tempora enumerare] ab exitu)
45.58 προφητε=ει : προφ�ται Ab recte
46.3 το=τ8 : το=τοψ C Ab recte (so auch Bekker) (C hat wohl die richtige Lesart durch Korrektur)
46.4 post �νιαψτ0 add. � C Ab recte (C hat wohl die richtige Lesart durch Korrektur)
46.11 ’�στ�σπε� : 1στ�σποψ C : 1στ�ππε�« ut vid. Ab : fort. scrib. ’�στ�σπε�« (sic Tafel) vel

’�στ�σπεο« : om. H K
46.14 �στιν (fort. scrib. �στιν !:" (post 1ποκειμων�ν add. : Bekker)) : �κ Ab
46.24 AΑρ�ασασ�< Bekker Tafel : Gρ�ασασ�α� T : Gρ�ασα�< C : Gρπασασ�< P : Gρπασασ�» H

K (Gρσασ�» Ab)
46.35 6 Ο�εν Sρξονται Gρι�με9σ�αι αM ο' Ψβδομ�δε« �ν τ0 Δανι�λ (vide introd. III.3.2, p. 111*sq.)
46.42 Ν�μιο« : ν��ο« P H K Ab recte
46.51 A Ιαδο�« Tafel : Mαδο�« T : GZδο�« P K : αFδο&« H : Fαδδο�« exhib. C, sed aliter : non adhib.

Ab
46.55 σC : σο� P : σ< Bekker
47.23 τ$ν : τ6ν Bekker, fort. recte (vel τ6ν τ$ν)
47.36–37 Πτολεμα9ο« (πτολομα9ο« H) – κδ' om. Ab (homoeotel.); re vera hic Ptolemaeus (Πτο-

λεμα9ο« � AΕπιφαν�«) filius erat Euergetis (zu anderen Unklarheiten/Verwischungen in bezug
auf die ptolemäischen Könige, siehe 47, § 10, in der Inhaltsübersicht)

47.53 Φο=σκ�ν : fort. scrib. Φ=σκ�ν
47.56–57 Διον=σιο«/Διονψσ"οψ : δι�νψσο«/διον=σοψ Ab recte
48.1–2 6 Οτι �ν τ0 Gρι�μ0 τ$ν ξρ�ν�ν δ' μ�νον )τη τ�« βασιλε"α« Κλεοπ�τρα« δε9 Gρι�με9ν

(vide introd. III.3.2, p. 111*sq.)
50, § 7–8 Diese §§, mit christlichem Inhalt, sowie 50, § 10–11, über Herodes den Christenver-

folger sind wohl Beispiele einer späteren Textschicht (es ist zu bemerken, dass 50, § 10–11,
dem Kapitel, das in 50, § 9, mit dem Tod des Augustus endet, angehängt wurden)

53.12–13 �κ τ�« δι< λ�γοψ α%το� γραφ�« (vgl. Bekker: Petrus Marco, suis sermonibus edocto
mandavit, Romanis evangelium scribere)

54.1 Νωρ�ν � (� om. H K) ψM6« Κλαψδ"οψ : βασιλε"α νωρ�νο« )τη ιγ :μωραι(α«?) η in mg. C :
βασιλε"α νωρ�νο« F1 : fort. del. � ψM6« Κλαψδ"οψ

54.18 πορ�ε9 : πορ�ε9ται H K : fort. scrib. πολιορκε9 sec. Georg. Mon. 379.6
60.9 κατοφριο�σ�αι (κατ�φρψο�σ�αι F1) : καταφρψ�ττεσ�αι C (κατοφριο�σ�αι, lectio diffici-

lior, muss, wenn richtig, metaphorische Bedeutung haben (so nicht LSJ))
60.10 †Νερο=αν (der künftige Kaiser Nerva mag unlogischerweise einem Byzantiner hier

vorgeschwebt sein; jedoch wird in der ursprünglichen Quelle, Sueton. Domitian. XV.3, ein
mathematicus Ascletarion gemeint; interessant ist, dass am Anfang der Anekdote die Göttin
Minerva genannt ist)

60.16 Gναιρ�σ@ : Gναιρ�σειν P : Gναιρ�σ�ν Bekker Tafel
62.14 Κλε�πα : κλε?πα H : fort. scrib. Κλεοπ»
65.9 �π� : Gπ6 in app. Tafel
65.11–12 \περ, j« φασιν, σφοδρ$« καταπλ�>αι ((sic F1) : καταπλ�>αν P H K) τ6ν Μ�ρκον

(Μ�ρκον κα� C) γρ�χαι (hier sollte man vielleicht entweder das Ptz. καταπλ�>αν aus P H K
oder das κα� aus C akzeptieren)

70.11–13 δι�φορα σψγγρ�μματα καταλωλοιπε, μετ< κα� (μετ< κα� : an scrib. κα� μετ<?) τ�«
τ$ν ’Εβρα"�ν σημει?σε�« τ< λεγ�μενα ’Ε>απλ»

74.2 «' : re vera regnavit a. 235–238 (Georg. Mon. 3 annos)
74.6–7 Μα>ιμ9νο« )ξ�ει τ0 πρ6« AΑλω>ανδρον, πολλο&« Ξριστιανο&« )ξοντι ()ξοντι : cf. ind.

graecitatis s.v. incongruentia casuum) κα� τιμ$ντι (τιμ$ντι (τιμ�ντι H) : τιμ$ν P : τιμ$ντα C :
non adhib. F1) (dieser Satz ist problematisch, aber wohl in dieser Form zu akzeptieren; Bekker
und Tafel schreiben )ξοντα κα� τιμ$ντα)
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79.4 hντ�ρξησεν : �μον�ρξησεν C : non adhib. F1 : an scrib. η%τ�ρξησεν?
81.4 Gπελ��ντε« : hic textum corruptum esse suspicatus est Tafel
82 (F1 sim. exhib. P H K) : α%ρηλιαν6« �βασ"λεψσεν )τη «3 �π� το=τοψ �μαρτ=ρησεν � +γιο«

λοψκιαν6«3 �γν�ρ"ζετο δ. κα� μ�νη« � κατ�ρατο«. GφA οl κα� μανιξα9οι3 Gνηρω�η δ. κα�
α%τ6« 1π6 τ$ν στρατι�τ$ν C : fort. cap. 82 scrib.: Α%ρηλιαν6« �βασ"λεψσεν )τη «'. Gν@ρω�η
δ. κα� α%τ6« 1π6 τ$ν στρατι�τ$ν. �π� το=τοψ �μαρτ=ρησεν � +γιο« Λοψκιαν�«.
�γν�ρ"ζετο δ. κα� Μ�νη« � κατ�ρατο«, GφA οl κα� Μανιξα9οι. (C textum genuinum prae-
bente sed ordine mutato)

85.5 Καρ"νοψ (sic F1) : νοψμεριανο� C P H K (dies kann ein Archetypfehler sein, der in F1 kor-
rigiert wurde)

86.11 Σαβ?ροψ : ut vid. generice pro rege Sassanidico (es kann aus chronologischen Gründen
weder von Shaipur I. noch II. die Rede sein; vgl. 104.92 (Dareios))

86.11–12 fort. scrib. βαλλ�ντια
86.15–17 bνομ�σ�η δ. �ρ"αμβο« δι< τCν τ$ν ποιητ$ν λεγομωνην �ρ"ασιν, kγοψν μαν"αν, o

Gπ6 το� �ρ"α τ< φ=λλα τ�« σψκ�« fνομ�ζεσ�αι : fort. glossa in textum irrepta
87.2 δ. !γωγονεν" in app. Bekker Tafel
87.17 fort. scrib. 1π.ρ !τ�«"
87.22 σ�τηρ"οψ F1 P H K : σ�τ�ριον Bekker Tafel, fort. recte
88.10 �πιγρ�φον : �πιγρ�φ�ν T P H : �πιγραφων Bekker Tafel
88.18 fort. scrib. αMρετισαμωνοψ !δ."
88.26 ε%λαβC« Tafel : ε%λαβε9« T : ε%σεβC« P H K : non adhib. F1
88.31–32 Gνταπωστειλεν : Gντεπωστ- in app. proposuit Tafel
88.43 �μφανε9« : �πιφανε9« H (in app. Bekker: �κφανε9«? an �πιφανε9«?)
88.46–47 κ"ονα μον�λι�ον …, �κδ�σα« α%τ6ν δι< ξαλκ$ν ζ?ν�ν γεγραμμισμων�ν (γεγραμ-

μισμων�ν ist hier wohl als Hypallage zu verstehen: γεγραμμισμωνον ist keine zu befürwor-
tende Korrektur)

88.61 το=τ�ν om. P Bekker Tafel (problematisch; το�το scheint keine sehr gute Alternative zu
sein; ausser Zweifel steht jedoch, dass το=τ�ν zu diesem und nicht dem folgenden Satz gehört)

88.79 πανδ"8 : πεδ"8 scrib. sec. Theoph. 23.24 (πεδ"8 etiam Bekker Tafel)
89.2 fort. scrib. Κ?νστα« !δ."
89.12 Κ?νσταν (Tafel weist auf die Redundanz der Konstruktion (gν … Κ?νσταν) hin)
89.27 πρ�τ"κτ�ρ : προτ"κτ�ν P : fort. scrib. προτωκτ�ρ vel προτ�κτ�ρ vel πρ�τωκτ�ρ vel sim.
89.30 Sγραφον : )γγραφον T : �γγρ�φ�« F1 ()γγρ- scheint mir unverständlich: es ist wohl ent-

weder ein Archetypfehler oder ein zweimal entstandener Fehler)
89.35 Σοφ"αν : fort. scrib. Σοφ"α« (wenn τCν sich auf �κκλησ"αν beziehen sollte (vgl. 95.24–25))
90.2 �γεγ�νει scripsi : �γεγ�νη T : �γωνετο C : γωγονεν P H : om. F1
90.2 δ' : fort. scrib. )τη �> κα� μ�να« δ' (Caesar fuit a. 355-mens. Nov. 361)
90.25–27 �δ"�>ε δ. κα� π�ντα« ε%νο=ξοψ« το� παλατ"οψ δι< τ6 κα� τCν γαμετCν Gποβαλε9ν

δι< τ6 ε5ναι GδελφCν Κ�νσταντ"οψ, μ"σει τ0 πρ6« α%τ�ν (dieser Satz sieht mit den beiden
δι< verdächtig aus)

91.10 fort. scrib. πολψ�ν�ρ�πον !π�λιν" (cf. Theoph. 53.32), vel !π�λιν" μεγ"στην (!π�λιν"
μεγ�λην? in app. Bekker; π�λιν μεγ"στην C, ut vid. per corr.) (Hs. C f. 23r, l. 5; vgl. 34.20 und
136.328)

92.2 ιγ' (Theophanes 11 Jahre, Georgios Monachos 12, Logothetenchronik 13: 11, 12 oder 13
können alle die richtige Zahl sein, je nachdem ob einfache Subtraktion verwendet wird, oder
Rücksicht auf Monate oder Indiktionsjahre genommen wird (Valentinian regierte Feb. 364–
Nov. 375))

92.9 βασιλε=σαντο« : βασιλε=σοντο« Bekker Tafel (eine nicht notwendige Korrektur bei Bekker
Tafel)

92.15 α%τ�« om. T H (fort. quasi per haplographiam (homoeotel.)) : non adhib. C F1 (hier
könnte man die Lesart von T bevorzugen; ich halte es jedoch für wahrscheinlich, dass �γ-
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κρατC« α%τ�« wegen der ähnlichen Lautfolge gekürzt werden konnte, und dass α%τ�« zwei-
mal selbständig (in T und H, oder in ihren Vorlagen) übersprungen werden konnte)

92.16 Gποτε=>ασ�αι : Gποτ�>ασ�αι H : Gποτε=>εσ�αι Bekker Tafel (eine nicht notwendige
Korrektur bei Bekker Tafel, vgl. Ind. graecitatis s.v. verba iurandi)

92.16 Gπηγγε"λατο Tafel (wohl Fehllesung)
92.19 φωρ@ Bekker Tafel (e Cedreno)
92.21 περ� το=τ�ν : α%το&« Bekker : α%τ6« Tafel (Bekker und Tafel ziehen hier Kedrenos he-

ran, was mit Kenntnis aller Hss. des Logotheten nicht notwendig ist)
92.23 Mπποδρομ"8 Bekker Tafel
92.23 δεη�ε9σα : προσ�λ�ε �ε�μωνοψ Bekker (e Cedreno)
92.25 (Gμφ"�ν) τ�« G>"α« (vielleicht wie folgt zu verstehen: „die Amfia, die seinem Amt zuka-

men“ (dies wird von Bekker nicht übersetzt))
92.28 (το9« λ"�οι«) α%τ�« : an scrib. α%το9«?
92.38–39 ο% μ�νον ο% : ο% μ�νον T H K : ο% F1 : non adhib. C (hier sehe ich vom Stemma ab: ich

gehe davon aus, dass die Negationen mehrmals selbständig verwischt werden konnten)
93.15–17 κα� Δημοσ�ωνοψ« δ. Ψν6« τ$ν fχοποι$ν Ο%�λεντο« �ν τ' �μιλ"O τ' πρ6«

Ο%�λεντα μεμφ�μενον (μεμφ�μενον (sic F1) : μεμφομωνοψ P K : μεμφ�μενο« H : non adhib. C)
Βασ"λειον κα� βαρβαρ"σαντο« (Akk. ist die Lesart des Archetypus und ist als Beispiel der At-
traktion zu einem nahestehenden Wort zu erklären)

94.1 Γρατιαν�« scripsi : γρατινιGν6« ut vid. T : γρατιανο� F1 : γρατιαν6« ο%αλεντινιανο� P :
γρατιαν�«, ψM6« Ο%αλεντινιανο� H K : titulum om. C

95.24 post Υεολ�γο« fort. add. �ν vel εF« : �ν add. Bekker Tafel (sic etiam Th. Lect. 77.8)
95.26 AΑναστασ"αν : an scrib. AΑναστασ"α«?
95.34–35 τ0 λ�γ8 το=τοψ φ�ον�σαντα« (dies ist schwerverständlich; Bekker übersetzt: quum

vero comperisset Gregorius Aegyptios aegre id ferre)
95.40 Τρ"γκη« : fort. scrib. Τρ"κκη« sec. Th. Lect. et Socr. HE V.22 (sic Bekker Tafel)
95.42 φ�νοψ« : �ορ=βοψ« Cramer
95.47 τ=πον : τ�πον Bekker et in app. Tafel
95.49 κατεσ=ρη Tafel : κατ<σψρε9 T : κατεσ=ρει F1 H K : om. P (περιωσψραν C)
96.2 κβ' : an scrib. ιβ'? (nach Theophanes regierte Arkadios 14, nach Georgios Monachos

13 Jahre)
96.17 πψ�ομων�ν γ<ρ (sic Bekker Tafel) : ποι�ομων�ν T : πψ�ομων�ν δ. γ<ρ P : ποι�ομων�ν

γ<ρ α%τ$ H : non adhib. C F1 (cf. Georg. Mon. 593.18 (γ<ρ exhibet))
97.11 post α%τCν add. εF« F1 P H K (quod add. etiam Tafel) : non adhib. C (non exhib. εF« Theoph.)
97.58 1ποβαλο�σα scripsi sec. Georg. Mon. 611.8–9 : 1ποβαλλο�σα T : 1ποβ�λλοψσα P K :

1ποβ�λλοψ H : non adhib. C F1
97.57–59 Ποψλξερ"α … 1π�λ�εν α%τ6ν δ�ρε<ν 1ποβαλο�σα Υεοδοσ"8 �κξ�ρο�σαν πρ6«

δοψλε"αν Ε%δοκ"αν (�κξ�ρο�σαν ist schwierig, aber wird hier akzeptiert (sic T Bekker Tafel :
�κξ�ρο�σα P H K : non adhib. C F1))

97.62–63 �κ τ$ν Γ�τ��ν )�νη γωγονε τωσσαρα3 Γ�τ�οι, ’�π�γοτ�οι, Γ�παιδε« κα� Ο%αν-
δ�λοι3 �> ^ν 5Αβαρι« kρ>αντο διαπερ»ν �ν τ' ’Ρ�μα"�ν γ' (dies ist ein typischer Zusatz zu
einem früheren Textstadium)

97.69 δεσμεψ�ε�« : δημεψ�ε�« F1, fort. recte (sic etiam Theoph. 97.5)
98.12 Σ=διμα : σ�δημα H : fort. scrib. Σ"δψμα (Σ"δημα Theoph.)
98.12 οFκει?�η scripsi : οFκει?�ει T : bκει?�η F1 P (-ει H) H K : non adhib. C (für den Mangel an

Augment siehe ind. graecitatis s.v. augmentum (temporale sive syllabicum) deest)
98.23–24 Φλαβιανο� τελεψτ�σαντο« �π� Μαρκιανο� AΑνατ�λιο« προξειρ"ζεται (der ganze

Prozess des Wechsels auf dem Patriarchenthron fand in der Tat früher statt als hier angedeutet
wird: im Jahr 449, während Markianos erst im Jahr 450 Augustus wurde)

99.19 προεβ�λετο Bekker Tafel : προεβ�λλετο T F1 P H K : non adhib. C
99.32 Π�σω�« : ποσω�« H : non adhib. C F1 : fort. scrib. Ποσα9ο« sec. Malal. et Theoph.
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101.11 Μαριαν6« : μαρ9νο« H K : fort. scrib. Μαψριαν6« quod coni. de Boor ad Theoph. 134.25
102.3 κζ' : ιγ' T (interessant ist die Lesart von T (13 Jahre), wenn man sie im Lichte der in § 5 er-

zählten Geschichte sieht: dort wird Anastasios die Drohung ausgesprochen, 14 Jahre sollen
von seinem übrigbleibenden Leben subtrahiert werden; da er 27 Jahre regierte, würde eine
Subtraktion von 14 Jahren die Zahl 13 ergeben; vgl. dazu auch G. Fatouros, „ AΑπαλε"φ�
δεκατωσσαρα: zu Johannes Malalas’ Chronographie (p. 408 Dindorf, p. 334f. Thurn)“, in Les-
arten: Festschrift Kambylis, Berlin-New York 1998, p. 61–66)

102.34 τ0 λεγομων8 A��τ8 (sic P K) : τ$ν λεγομων�ν b�τ�ν (4�τ�ν T) T H : non adhib. C
F1 (hier folge ich T nicht, weil T in phonetischer Hinsicht nicht zuverlässig ist; dazu kommt,
dass sich die Lesart τ$ν λεγομων�ν b�τ�ν durch das vorangehende τ$ν κοιτ�ν"σκ�ν er-
klären lässt)

102.42 an scrib. !τ0" 4γ"8?
104.72 �λε�μονα« (sic F1) : Gνελε�μονα« P H K, fort. recte (sic etiam Tafel)
104.74 πενταγωφψρον (sic F1) : πενταγωφψρα(ν) P H K : an scrib. πετρογωφψραν?
104.75 Σαγ�ροψ : Σαγγαρ"οψ Bekker
104.77 προβαλ�μενο« Bekker : προβαλλ�μενο« T F1 P H K : non adhib. C
104.79–80 Μαροψσ"�ν : μαψρισ"�ν T : μαροροψσ"�ν P : μαψροψσ"�ν H K recte : non adhib. C

F1
104.81 Ψφ�< : scrib. Sνεφ�α (vel Gνωφ�α«) vel sim. (cf. Theoph. 197.15–16: Gλλ< τ< nλψρα κα�

τ<« κρι�<« 4« Sλογα ζ0α Sνεφ�α �σ�"οψσιν)
104.92 Δαρε"οψ : δαρε"οψ et s.l. ut vid. P2 ξοσρ�οψ (Ξοσρ�οψ, so Cramer, auch Kedrenos) : non

adhib. C F1 (Dareios scheint hier quasi als Titel verwendet zu werden, oder generisch für den
Perserkönig; vgl. dazu 86.11)

104.95–96 †κα� ε%δοκ"μησεν, o \τε† : post κα� scrib. esse vid. μ»λλον vel sim. sec. Theoph.
221.30–222.1: οM δ. ’Ρ�μα9οι τ6ν Βελισ�ριον �ν ε%φημ"αι« ε5ξον, μ»λλον [δ.] �νεψδο-
κιμ�σαντα �ν το=τ8 τ0 )ργ8, o \τε Γελ"μερ� κτλ. (Bekker und Tafel ohne Kommentar;
Bekker übersetzt: tantam autem Belisarius a Persis admirationem, apud Romanos gloriam
nactus est, quantam quum Gelimerum captum … duceret)

104.96 Ο%ιττ"γην Tafel : ο%ττ"γην T : οψτ2γειν F1 : � 1Zτ"γην P : Fοψτ"γην H : οψιττ"γην K :
non adhib. C : fort. scrib. Ο%"ττιγιν (Ο%"τ(τ)ιγι« findet sich bei Pape, Ο%"ττιγι« in ODB)

105.28–29 προεβ�λετο Bekker : προεβ�λλετο T F1 P H K : non adhib. C
105.32 μηνι'« (μηνιC« T : μηνι�« P) : μηνιε9« H K : μην=ει« F1 : fort. (sed non necesse vid.) scrib.

μην"@«
105.33 δικ�σοψ με : δικ�σ�μ F1 : δ"κασον P H K : δικ�σομαι Bekker Tafel (e Cedreno) : non ad-

hib. C
105.45 βασιλε=« : post haec lacunam suspicatus est Tafel
105.52–53 �π� α%το� ξειροτονε9ται AΙ��ννη« πατρι�ρξη«, � Νηστεψτ�«: re vera Iohannes IV.

post mortem Iustini patriarcha factus est
107.7 α%το� (F1 per comp.) : fort. scrib. α1το� : non adhib. C
107.18 (να μ.ν παιδ"ον ((να : �ν F1 P H K, fort. recte : non adhib. C)
107.52 τοια=τ@ scripsi sec. Georg. Mon. 660.13 : τ' α%τ' T F1 P H K : non adhib. C
107.84 post Gπωστειλε add. μαψρ"κιο« P H K, fort. recte (non add. F1)
108.2 Λεοντ$ : Λεοντ"α apud Theoph. 289.24
108.28 fort. scrib. π�λιν (pr.) !εF«" sec. Georg. Mon. 664.19 Theoph. 296.27 (C sic e Theoph.)

(dies soll, wenn εF« ergänzt wird, wohl skandiert werden: π�λιν στ6ν κα�κον )πιε«)
108.28 )πιε« : fort. )πιε«; etc. (i.e. cum signo interrogationis) (π�λιν … )πιε« und π�λιν … Gπ?-

λεσα« können natürlich als Fragen aufgefasst werden (so in einzelnen Hss.; jedoch nicht in T,
auch nicht in de Boors Ausgaben von Theophanes und Georgios Monachos; gegen die Inter-
pretation als Fragen spricht wohl, dass kein Fragewort vorhanden ist)

108.30 βαλ�ντο« scripsi sec. Georg. Mon. 665.6 Theoph. 297.2 (C sic e Theoph.) : βαλλ?ντο«
T : β�λοντε« F1 : β�λλοντο« P : �μβαλ�ντ�« H : β�λοντο« K
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108.36 α%τ6« ’Ηρ�κλειο« : re vera filius eius cum eodem nomine
108.45 δι~κησα« (διο"κησα« H) (nach diesem Wort hat T ein Fragezeichen, und man kann in

der Tat dies als eine Frage auffassen (so Bekker und Tafel; vgl. oben zu 108.28))
108.49 Gναρτ»σ�αι scripsi sec. Georg. Mon. 666.10 : Gνηρτ»σ�αι T : Gναρτε9σ�αι F1 : Gναρ-

τη��ναι P : Gνηρτ�σ�αι? in app. Tafel : non adhib. C H K
109.13 )φη (vel )φη in l. 11) fort. del. (Tafel gibt die Interpunktion �λ��ν δ. �ν Κ�νσταντινοψ-

π�λει )φη πρ6« α%τ6ν � βασιλε=«, τ< κατA α%το� γεγραμμωνα κρατ$ν �π� ξ�ρτοψ, κα�
κρο=σα« �ν τ' κεφαλ' �π� σψγκλ�τοψ )φη an und scheint damit anzudeuten, dass es sich um
zwei Aussagen handeln sollte)

109.25 ’Ηρ�κλειο« e P H K supplevi cum Tafel : :ρακλε9« T
109.55 μελεμβαφ.« (sic C) : μωλαν βαφ$« T : μελαμφε&« F1 : fort. scrib. μελαμβαφ.«
109.55 εFλ">α« : εMλ">α« Bekker Tafel
109.55 π�δα (sic C) : π�δαν T, fort. recte : σ6ν π�δα F1 H : π�δα« P (generell ist T unzuverläs-

sig in phonetischer Hinsicht; hier jedoch scheint die vulgäre Lesart π�δαν attraktiv, zumal es
sich um direkte Rede handelt)

109.71 κα� fort. del.
109.76 κα� τ< πψρε9α (sic F1) : κατ< πψρε"αν T : κα� τ< φρο=ρια H : scrib. ut vid. κα� τ<

π=ργεια (im Sinne von „kleinen Türmen/turmähnlichen Bauten“)
109.96 AΑραβ"αν (sic C F1) : fort. Gρομ"αν T : fort scrib. ’Ραβ"αν sec. Theoph. 333.17
109.97 post �κοψν add. τCν P H K Theoph. 333.18 (sic etiam Tafel e Bekker), fort. recte (non

add. F1)
109.97 Μαδιαν�την : μαδιανC τCν T : αμαδιανην την F1 : μανιαδ"τιν P : non adhib. C : fort.

scrib. Μαδιαν9τιν cum Bekker Tafel
109.115 Gποκτα"ν�ν (sic F1) : Gποκτε(")ν�ν P : Gποκτωνον H : non adhib. K : fort. scrib.

Gποκτωνν�ν sec. Theoph. 334.21 (sic C, fort. e Theoph.)
109.128 Gλλ�λοι« : om. H K : fort. scrib. Gλλ�λοψ« : non adhib. C F1
112.8–9 πρ6« τ6 μC †τ$ν �>α�ωσμ�« κα� �κν�μ�« γεννη�ωντ�ν† βασιλε=εσ�αι τCν βασιλε"αν

’Ρ�μα"�ν (dies ist ein problematischer Satz: nach μC könnte man eine Agentpräposition er-
warten; C hat, wohl aus Korrektur, 1π6, aber man würde vielleicht eher �κ konjizieren; wenn
man den Satz verteidigen will wie er steht, muss man wohl hier von gen. agentis oder partitivus
pro dat. agentis ausgehen; für �>α�ωσμ�« schlägt Kambylis �>��ωσμ�« vor (wie �>α�ωσμ�«
auch ein hapax legomenon))

112.21–22 �.« Sλλ8 τCν ν"κην : τCν hoc in loco non exhib. Theoph. 346.4–5
113.44 λ"μβην : )νεδρα P : )νεδραν H K : non adhib. L F1 (dies ist ein nicht belegtes, vielleicht

nicht richtig überliefertes Wort, d.h. es kann sich um einen Archetypfehler handeln)
114.18 4πλ?σαντε« : hoc in loco λ=σαντε« exhib. Georg. Mon. 730.11 Theoph. 366.13
114.30 post δ. fort. scrib. εF« sec. Theoph. 367.13 (cf. autem ind. graecitatis s.v. (πιμελωομαι)
114.40–41 βοψλ�μενο« – σα>ιμοδω>ιμον (σα>ιμοδω>Zον P) fort. del. (dies scheint tautologisch,

vgl. den Anfang von § 5)
114.47 β' : 3 annos apud Theoph. 368.20
114.56 Gνασκαφε9 (sic L) : -�τ� C : -ητ2 F1 : -ε"η P K : -"ει H : fort. scrib. Gνασκαφ' sec. Theoph.

369.22 (sic etiam Tafel)
116.16 εF περισ��ε9« : εFπερισ��ε"η« L : εaπερ σ��ε"η« C : fort. scrib. εF περισ��'« (sic Bekker

Tafel)
116.18 καταποντ"σει (sic F1) : κατ<ποντ"σοι L : καταποντ"σαι C : καταποντ�σαι H : fort.

scrib. καταποντ"σ@ sec. Theoph. 373.27–28 (sic etiam Tafel)
116.25 τ6 : κατ< τ6? in app. Tafel
117.5 ’Ηρ�κλειον δω , Gδελφ6ν α%το�, †κα� (κα� (sic L) : σ&ν C P H K Theoph., fort. recte (sic

etiam Tafel : κα� π�ντα« … -μωνοψ« F1)) π»σι το9« σψνασπιζομωνοι« κτλ. (vielleicht wird
jedoch μετ< eher als σ&ν mit κα� verwechselt, doch wäre μετ< mit Dat. auch problematisch)

117.24 μα�?ν Tafel : μα��ν T : μα�ησ�μενο« L P H K Georg. Mon. : μα�ε9ν C F1
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118.12 τα>ε�τ$ν (sic L) : τα>ατ$ν T, fort. recte : τα>ε�ν τ$ν F1
118.13–14 fρνατο=ριον (sic L) : fρματο=ριον ex fρνατο=ριον T? (μ supra ν ut vid. T2 ) :

fρνατ�ριον F1 : 4ρματο=ριον P : Gρματο=ριον H (de Boor (Theoph.) schreibt im Text fρνα-
τ?ριον, Hss. zu Theoph. haben jedoch fρνατο=ριον, Anastasius bibliothecarius oratorium; vgl.
Const. Porph. De Cerim. Vol. 2, p. 153, l. 24: Gπωρξονται εF« τ< fρνατο=ρια)

119.21 �>�ρτισιν : �>�ρτησιν T L P H : �>�ρτψσιν Tafel (e Cedreno), fort. recte : non adhib. F1
119.22 Gνωσκαχαν : Gνωκαμχαν H (Gνωσκαχαν ist hier schwierig, jedoch aus der Quelle (so

Theophanes) übernommen; H hat eine Vereinfachung; Bekker übersetzt: imperium regi abro-
garunt)

119.39 AΑρμενιακ$ν (sic L C P (4- P) H) : Gρμενι�κ�ν T, fort. recte
120.1 Υεοδ�σιο« � AΑδραμψτιν�« (Gδραμιτιν�« T : Gτραμψτιν�« P : Gτραμητην�« H : AΑδραμψ-

τιν�« Tafel, cf. cap. 119.24) : �εοδ�σZο« � Gτραμψττιν6« )τη β in mg. C : βασιλε"α �εοδ�σ"οψ
F1 : om. L

120.5 λαλ�σ�μεν : fort. scrib. λαλ�σομεν (vgl. 131.480 Gπολογησ?με�α (deliberativ))
121.43 προσημα"ν�ν (-μα9νον F1, fort. recte) : 1πεμφα"ν�ν H
121.89 μην6« om. T P, fort. recte (μην6« exhib. L C H K Georg. Mon. 745.6 : non adhib. F1)
121.89 Gνωβαλεν : Gνωλαβε C : κατωλαβεν H : non adhib. F1 : an scrib. �νωβαλεν? (ist problema-

tisch; Bekker übersetzt „advenit“)
121.92 πλε"� : fort. scrib. πλε"στα« sec. Georg. Mon. 745.10 vel πλε"οψ«
121.122 Μανσο&ρ : an scrib. Μ�νζηρον vel sim.? (cf. Theoph. 417.19)
122.63 Δ"ππην (sic L) : δZRππZ�ν C : δ"ππιον P : δA Vππιον H : fort. scrib. Δ"ππιν vel Δι"ππιν

(cf. Theoph. 408.9; Δι"ππιον Bekker)
122.148 ν�βελ"σιμον scripsi : ν�βελ�σιμον T : ν�βελλ�σιμον L : ν�βελλRσZμον C : νοψβελ"σιμον

P : νοψβελ�σιμον H K
123.13 τ�« ΒαZοφ�ροψ (sic L) : τ� βαZοφ�ρ� T, fort. recte (in diesem und im folgenden Fall

muss man mit der Möglichkeit rechnen, dass T das Ursprüngliche bewahrt, und dass die Ge-
nitive Ergebnis der mehrfachen selbständigen Korrektur sind)

123.13 Μεγ�λη« Πωμπτη« (πωπτη« K) (sic L) : τ� μεγ�λη πωμπτη T, fort. recte
123.18 νοψβελ�σιμον : ν�βελλ�σιμον L : νοψβελ"σιμον P : ν�βελλ"σιμον C, fort. recte (sed fort.

scrib. ν�βελ"σιμον)
123.19 νοψβελησ"μοι« : νοψβελλησ"μοι« L : νοψβελισ"μοι« P H : ν�βελλισ"μοι« C, fort. recte (sed

fort. scrib. ν�βελισ"μοι«)
123.29 νοψβελησ"μοι« (sic H K) : νοψβελισ"μοι« (τρισ� ν�βελισ"μοι« : τρισ�ν ο%βελισ"μοι« T)

T P : νοψβελλησ"μοι« L : ν�βελλισ"μοι« C, fort. recte (sed fort. scrib. ν�βελισ"μοι«) (der dritte,
in der Logothetenchronik bisher nicht genannte nobelissimus ist Anthimos, vgl. Theoph.
450.2; vielleicht ist eine Zeile der Quelle des vorliegenden Textes ausgefallen)

124.8 νοψβελισ"μοψ« : νοψβελησ"μοψ« L H K : νοβελλησ"μοψ« F1 : ν�βελλισ"μοψ« C, fort. recte
(sed fort. scrib. ν�βελισ"μοψ«)

124.19 AΑρμενιακ$ν (4- P) : fort. scrib. AΑρμενι�κ�ν (Penultimabetonung kommt mehrmals vor,
siehe 124.81 AΑρμενι�κοι, 124.91 AΑρμενι�κ�ν, 124.119 AΑρμενι�κο«)

124.23 τCν λ"μνην fort. del. (dies könnte eine Glosse sein)
124, § 10 der Text scheint hier etwas repetitiv zu sein (vielleicht schon ab § 9); es könnte sein,

dass mehrere Textschichten vorliegen
124.79 Gπρ�ιτον : fort. scrib. Gπρ�σιτον
124.95 � pr. : gν L C : non adhib. F1 : fort. scrib. g sec. Theoph. 467.3 (sic etiam Tafel), sed vide

ind. graecitatis s.v. attractio relativi et congruentia casuum apud sententias relativas
124.112 τ6ν †τ$ν Gπ6: τ$ν Gπ6 L F1 : τ6ν Gπ6 C H Theoph. 468.9 : scrib. τ6ν Gπ6 vel τ6ν

Gπ6 τ$ν (Bekker: Νικηφ�ρον τ6ν τ$ν Gποκαισ�ρ�ν)
124.141 post α%τ�ν alt. : add. γν?μη τ�« μητρ6« α%το� F1 : add. τ�« μητρ6« α%το� το�το

βοψλεψσαμωνη« P H K (solche Information findet sich bei Theoph. 468.20f. wie auch bei
Georg. Mon. 771.5f., wo jedoch Irenes Unschuld beteuert wird)



Die handschriftliche Überlieferung 105*

124.156–57 �>εφ?νησε μC προωρξεσ�αι (zu προωρξεσ�αι vgl. 124.79 Gπρ�ιτον : Gπρ�σιτον)
Σταψρακ"8 τιν� (τιν� : τιν< C, fort. recte) τ$ν Gρξ�ντ�ν (in diesem Fall ist nicht auszu-
schliessen, dass die Nähe zum Dat. Σταψρακ"8 zur Dativform τιν� geführt hat (Dat. τιν� kann
dabei entweder vom Autor oder vom Archetypus stammen))

125.20 g : �ν C : —? in app. Tafel (vide ind. graecitatis s.v. attractio relativi et congruentia casuum apud
sententias relativas)

125.24–25 τ6ν Gνακτισ�ωντα πλο�τον 1π6 fρ�ομαρμαρ?σε�« (dies ist keine besondere An-
wendung von Gνακτ"ζ�, sondern lediglich ein Beispiel für Hypallage: Gνακτισ�ωντα bezieht
sich logisch auf fρ�ομαρμαρ?σε�«)

125.45 �κξψνομων�ν : �κξψν�μενον P : fort. scrib. �κξψνομωνοι« (sic Bekker Tafel Cedrenus : -μων�ν
Georg. Mon. 773.10, sed -μωνοι« in apparatu) : non adhib. C (vgl. das vorige Beispiel, 125.24–25:
hier wie dort kongruiert das Partizip mit einem nahestehenden Wort (hier Gν�ρ?π�ν))

125.76 πολλο&« : hoc in loco πεσ�ντα exhib. Georg. Mon. 775.24–25 Theoph. 496.26
125.80 ξαρτιατικ� (sic L) : ξαρτι�τικα T : non adhib. F1 (ξαρτι�τικα bei T ist hier eine attrak-

tive Lesart: vielleicht wurde diese volkssprachliche Form in den anderen Hss. mehrmals kor-
rigiert)

126.10 εF« τ< Βρακ< scripsi sec. Georg. Mon. 776.11 (cf. Theoph. 494.7: τ< ’ΕβραZκ<) : εFσταψ-
ρακ< T : εF« σταψρακ< L C P H K : εFσταψρικ6ν F1 (siehe auch Janin 1964, 306; es ist zu
bemerken, dass eine Form Σταψρ- eher als Braka passend erscheint bei dem Namen dieses
Kaisers (worauf Kambylis mich aufmerksam gemacht hat))

127.1 ’Ραγαβω : fort. scrib. ’Ραγγαβω
128.14 λοξ�σαι : λογξε�σαι C H : λογξ�σαι F1 P : λογξ"σαι (hasta transfodere) Tafel e Theoph.
128.29 Gξμο� : α%ξμο� L C F1 P H K, fort. recte
128.74–75 (cf. Georg. Mon. 789.6–8) τ< – �μβαλ�ντε« τ6 παμμ"αρον α%το� σ$μα (τ6

παμμ"αρον α%το� σ$μα om. C) : τ6 το� Gλητηρ"οψ σ$μα εF« Gκ�τιον �μβαλ�ντε« τ<
παμμ"αρα α%το� μωλη G : τ6 παμμ"αρον α%το� σ$μα T F1 H K (omissio per homoeotel.?)
(dieser Textabschnitt ist problematisch; die Übereinstimmung von T F1 H K ist entweder zu-
fällig, oder deutet auf eine tiefer gehende Korruption hin)

129.30 πρ6« το�τον : πρ6 το=τοψ G : πρ6« το�το Combefis (vid. Bekker et Bibliographie,
p. 132*)

130.45 ξρψσοξε"οψ (ξρψσοξ"οψ F1) : ξρψσοξ��ν C : fort. scrib. ξρψσοξοε"οψ sec. Tafel (cf. in-
fra, cap. 136.117–18; siehe jedoch N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe
siècles, Paris 1972, S. 317)

130.56 κτ"σμασι : κτ�μασι K : !�πι"κτ"σμασι Kambylis
130.64 μωσ@ τ�« �δο� : an pro Μωσ@ �δ0?
130.65 �κδαφ"σαι (�κδαφ�σαι H) : �δαφ�σαι F1 : scrib. �δαφ"σαι : non adhib. C (vgl. 131.165

)μπρατον)
130.122 Gμερμοψμν� scripsi : Gμεροψμν� T P K : GμερμοψμνCν L : Gμερψμν�ν G : Gμερμοψμν�ν

C : GμεροψμνCν F1 : Gμερο=μνην H
130.126 τ6 : τ0 C, fort. recte (sic etiam Tafel) : non adhib. G
130.182 nντα – βοψλομωνοψ« (sic F1) (βοψλεψομωνοψ« T L, fort. recte) : nντα α%το&« βοψ-

λομωνοψ« G : gν α%τ6« βεβοψλεψμωνο« H (C aliter, sed exhib. βοψλομωνοψ«) (dazu vgl. 133.146
und die Diskussion in III.2.7, S. 83*)

130.228 AΑμ�ριον : Gμ?ριον T L, fort. recte
130.241–42 τ$ν fνομαστ$ν Sνδρε« ο%κ Gγεννε9« (dieser Ausdruck ist nicht ganz befriedigend,

fast wie eine Tautologie: an pro Gγεννε9« scrib. fλ"γοψ«?)
130.250 Gμεροψμν' (sic G (sic fort. G) K) : Gμερο=μνη H : non adhib. T C F1 : fort. scrib. Gμερ-

μοψμν'
130.276–77 το=σδε το&« στ"ξοψ« (στο"ξοψ« H) (in Pseudo-Symeon finden sich hier tatsächlich

Verse; es war sicher versuchend, hier Verse zu supplieren, und es ist nicht notwendig, eine La-
kune zu postulieren)
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130.281 μωλλ�ν : fort. scrib. μωλλοντε« vel μωλλοντα« (wohl wird mit dem Ptz. nicht der Kaiser
gemeint; vgl. zur Inkongruenz ind. graecitatis s.v. incongruentia casuum (aliae formae incongru-
entiae c. part.))

130.286–87 Gγ�νισ�μενο« πλε9στα �ν τ' (post τ' add. 1π A  α%τ$ν C F1 P H K) γενομων@
fρ�οδο>"O (dieser Ausdruck ist problematisch: er scheint zu bedeuten, dass Theophanes
Graptos kämpfte, als die Orthodoxie wiederhergestellt worden war (man würde dabei gerne
1π A  α%τ$ν aus C F1 P H K akzeptieren, oder τ' τ�τε o.ä. konjizieren); jedoch muss etwa
gemeint sein, dass er bei der Wiederherstellung (γινομων@?) kämpfte, oder um diese zu er-
reichen; Bekker paraphrasiert: „superfuit pro fide orthodoxa, id est orthodoxia instituenda
plurimum contendens“)

130.302–03 εFδψ"α« μC σ�φρονε9ν : fort. scrib. μC εFδψ"α« σ�φρονε9ν
130.303–04 an scrib. !εF«" >ενοδοξε9ον �ξρημ�τισεν?
130.308–09 >=λον �ν τ$ν τρικλ"ν�ν : fort. scrib. >=λον �ν (τ$ν) �ν τ0 τρικλ"ν8 vel >=λον �ν

τ0 τρικλ"ν8
130.329 πλησ"ον τ< (τ< : τ$ν C P ps.-Sym. 646.20 : το� F1) Ναρσο� : fort. scrib. πλησ"ον !εF«"

τ< Ναρσο� (Kambylis)
131.18 \περ με��δ8 Σαρακην$ν (\περ με��δ8 Σαρακην$ν : με��δ8 ο#ν Σαρακην0 dubitan-

ter Kambylis; die Syntax ist hier auf jeden Fall problematisch)
131.20 κακ$« : κακ6« L (sic et -�« s.l. ut vid. L) P, fort. recte (sic etiam Tafel)
131.54 o μ�νον κατακρατ�σαντο« (κατακρατ�σαντο« scripsi sec. Tafel : κατακρατ�σ�ντο« T :

κατακρατ�σοντο« H K : κρατ�σαντο« L : κ<ν κρατ�σαντο« F1 : κρατ�σοντο« P) om. F2 G
131.61 τ6ν Vππον : το� Vπποψ m P H K : om. F2 G (hier folge ich den alten Hss., T und L; die

Lesart το� Vπποψ ist als höchst wahrscheinliches Ergebnis der mehrfachen Korrektur (von
δρα>�μενο« verursacht) zu betrachten)

131.70 Ψαψτο� : α%το� H recte
131.73 λοξεψ�ε�«? in app. Bekker
131.139 ad �πω�ηκε add. in mg. α%τ0 nνομα F1

2 F2, fort. recte (cf. 131.222 �πιτω�ηκεν α%τ0 τ6
α%το� nνομα)

131.151 κοψρσε=οντε« (sic F2 X m) : κοψρσε=σαντε« F1 : κοψρσε=οντα« L P H K, fort. recte
(wohl sind die Bulgaren gemeint, und daher erscheint Akk. „besser“; jedoch ist zu bedenken,
dass die Syntax in bezug auf Kongruenz besonders bei Partizipien sehr unsicher ist; L hat Akk.
κοψρσε=οντα«, jedoch zusammen mit Nom. ε1ρ"σκοντε«)

131.162–63 λο=σματι : λο�μασι T : λο=ματι P (eine Form λο=μ- ist nicht auszuschliessen; sie
findet sich auch anderswo, z.B. Vita Theophano p. 18, l. 15 (Kurtz))

131.163 AΑραβ"νδοψ : Gρεοβ"νδοψ L m, fort. recte : Gραβ"νδ�ν F2 : GρεβRδ�ν X : Gρεοβ"νδ�ν
F1

131.165 )μπρατον ()μπραττον K) : )νπρ�τ F1 : )μπρακτον H, fort. recte (jedoch ist )μ-
πρα(τ)τον für )μπρακτον lectio difficilior)

131.181 �μο"�« om. F2 G m : an scrib. \μ�«?
131.258 τα=τ@ : τα=την L H, fort. recte (sic etiam Tafel; siehe dazu III.2.7, S. 82*)
131.261–63 τ�« �ξομωνη« �πεσξω�η �δο� κα� διA �ν τα=την Gφ�κεν ο%δ.ν βασιλικ6ν κα� γεν-

να9ον εFργ�σατο : post κα� pr. (κα� om. E (non vid. F1)) add. �π� τ' αFτ"O (�π� – �ν : �π� αFτ"O
τοι�δι �ν H) P H K N (non vid. F1 : non add. E) : textus fort. corruptus (vielleicht kann der
Text des Archetypus als elliptisch akzeptiert werden; Bekker übersetzt: „imperator arreptae
viae poenitens expeditionem remittit, nihil regium vel generosum executus“)

131.270 τ' �αλ�σσ@ Sκρ8 (Sκρ�« L) : εF« τ6 τ�« �αλ�σση« Sκρον X : fort. scrib. !τ0" τ�«
�αλ�σση« Sκρ8 vel sim.

131.274 f>ω�« : f>ωο« Bekker Tafel (Bekker übersetzt: „violacei coloris scaramangio induto“)
131.338 ξρψσοπερσικ6ν : ξρψσο�φ� L : an scrib. ξρψσοπερ"κλειστον? (ξρψσοπερσικ6« ist ha-

pax legomenon; ξρψσοπερ"κλειστο« kommt in De Cerim. vor)
131.356 τα>ε"διν T, fort. recte (hier muss man mit der Möglichkeit rechnen, dass T die richtige
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Lesart bewahrt, die in den anderen Überlieferungsträgern mehrmals korrigiert wurde; es han-
delt sich um direkte Rede (vgl. 109.55))

131.372 κ�στ�ρ : κ�ωστ�ρ X : κοια"στ�ρ Tafel et in app. Bekker (es ist nicht sicher, ob dies ein
Titel oder ein Name sein soll; vgl. 131.390)

131.382–88 κα� δωδ�κεν � βασιλε&« Φ�τ"8 πατρι�ρξ@ τ6 στωμμα Sρα« �κ τ�« Ψαψτο� κε-
φαλ�«3 g« εFσαγαγ�ν �ν τ' 4γ"O τραπωζ@ �πο"ησεν ε%ξCν �π A  α%τ0, κα� οM πραιπ�σιτοι
�νωγκαντε« διβιτ"σιον κα� τζαγγ"α �νωδψσαν Βασ"λειον, \στι« βαλ�ν τCν ξλαμ=δα )πεσεν
εF« το&« π�δα« το� βασιλω�«, κα� �>�λ�εν � πατρι�ρξη« κα� Jρεν Gπ6 τ�« κεφαλ�« το� βα-
σιλω�« τ6 στωμμα κα� �πωδ�κεν α%τ6 τ0 βασιλε9, κα� τ$ν σκ�πτρ�ν πεσ�ντ�ν 4« )�ο«
)στεχεν � ΜιξαCλ τ6ν Βασ"λειον (diese Passage scheint problematisch: Photios nimmt zwei-
mal die Krone vom Kaiser Michael, ohne dass Michael sie dazwischen zurückbekommt)

131.390 add. !Λω�ν �" κ�στ�ρ? (κ�στ�ρ : κοια"στ�ρ Tafel (cf. cap. 131.372))
131.397 � Γο=μερ (sic m) : � γο=βερ X F1 P H K N, fort. recte : om. F2 (vide introd. III.2.7, p. 82*)
131.419 Λ�μαριν (sic m : λ�μαρην H) : ρ�βαρην F2 : λ�βαριν G P : λαβρ�ν X : δ�μαριν F1

(corr. in mg. in ραβαρην F1
2 ) (die Variation ist mit Γο=βερ : Γο=μερ zu vergleichen)

131.424 μαγλ�βια (sic ut vid. G) : μαγγλ�βια F2 m F1 : μαγλαβ"οι« L K N : μαγκλαβ"οι« X P
H : dativus fort. recte (Akk. scheint schwierig, ist jedoch die Lesart von T und G)

131.428–29 �γενν��η δ. Λω�ν (Λω�ν : κ�νσταντ9νο« F1 P H K N (et ps.-Sym.) (corr. in mg.
F1

2 )) � βασιλε&« �κ ΜιξαCλ (ΜιξαCλ (sic T2 ) : s.l. βασιλε"οψ T2 (Βασιλε"οψ Tafel : non vid.
T1)) κα� Ε%δοκ"α« τ�« AΙγγιρ"νη«, )τι περι�ντο« α%το� το� Μιξα�λ (vide introd. III.2.7)

131.472–73 A Ιακ�β"τζη« δ. *** � (� (� : κα� L X) Gπελ�τη« : om. F2 : κα� G) : scrib. ut vid.
A Ιακ�β"τζη« δ. !κα�" � vel sim. (es handelt sich ohne Zweifel um zwei Personen; darauf weist
132, § 2 hin, wo zwischen Iakobitzes auf der einen, und dem Apelates auf der anderen Seite
unterschieden wird)

131.480 Gπολογησ?με�α (sic F2 X m F1) : Gπολογησ�με�α T P H (die Futurform kann natür-
lich ursprünglich sein: die Zuverlässigkeit der Hss. in solchen Fragen ist auf alle Fälle nicht
gross; vgl. 120.5 λαλ�σ�μεν (hortativ))

131.494 τ6ν Βασ"λειον : τ6ν βασιλωα T et per comp. L F2 G F1 : τ$ s.l. F1
2 ) : τ$ βασιλε9 X m

(hier scheint der Name Βασ"λειον die evident richtige Lesart zu sein (so Bekker, aber nicht
Tafel); die Konfusion der Hss. ist jedoch von wenig Bedeutung, da diese Wörter oft verwech-
selt werden)

131.505 �νταφι�σα« )�αχεν : )�αχεν �νταφι�σα« 4ρμοδ"�« L : post haec multa add. L (f. 239r,
l. 7–19) (es handelt sich um eine Summierung chronologischer Art; siehe dazu Bd. 2)

132.7 μ.ν : μ.ν ο#ν m, fort. recte
132.19 το� Πωρσοψ : πωρση« F2 G, ut vid. recte (vgl. 131.473)
132.56 το� βασιλω�« : α%το� βασιλω�« H : om. F2 G : an scrib. το� βασιλω�« !Μιξα�λ" vel

το� !πρ?ην" βασιλω�« vel sim.? (Thekla ist ja die Schwester des Michael, nicht des zu dieser
Zeit regierenden Basileios)

132.71 α%το� (αψτ F2 ) : α%τ6ν T G : α%το� τ6ν L : α%το�/α%τ$ν m : α%τ$ν P, fort. recte (sic
etiam Bekker Tafel) : non adhib. X F1

132.96 οϊσ@ (ο?« : T : ο�ση α%λ� F2 ) μεγ"στ@ (sic F2 ) : ο#σαν μεγ"στην m F1 P H, fort. recte :
ο#ση μεγ"στην X (vide introd. III.2.7, p. 82*)

132.97 jστε (sic F2 X m) : 4« +τε L : 4« F1 : jσπερ P H : fort. scrib. j« τε (vide introd. III.2.7,
p. 82*)

132.128 το� : τ0 T G P, fort. recte : om. H
132.145–50 ’Ρ�μανο� – �ρην$ν : hic aliter L (siehe dazu Bd. 2)
132.150 μ�να« : ξρ�νοψ« F1 (siehe dazu Jenkins 1965 und Wahlgren 2001b)
132.163 παρ< το� (παρ� τοψ? in app. Tafel) – �γκλε"στοψ (es stellt sich die Frage, wer gemeint

sei: der künftige Kaiser Leon oder ein unbekannter?)
133.15 Β�ρδ�νο« (sic F2 X) : β�ρδονο« m F1 : κ�ρδονο« L : γ�ρδ�νο« P : γ�ρδονο« H : fort.

scrib. Γ�ρδ- (cf. V. Euth.)
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133.24 post Σοφ"�ν (L per comp. (σοφ"�ν vel σοφι$ν)) : σοφι$ν κα� F1 : σοφι$ν F2? X P : σο-
φι$ν/σοφιαν$ν m (σοφιαν$ν recte (sic etiam Tafel))

133.96 κατ< Σψμε?ν om. L F2 G, fort. recte (quod exhib. X m) : κατ< Σψμε?ν. κα� om. F1 (nach
κατ< Βοψλγ�ρ�ν kurz vorher kommt dies tautologisch vor)

133.99 κρατη�ωντε« (κρατη�ωντ�ν L) : an scrib. κρατη�ωντε« !τιν.«"?
133.141–42 σψν�ντο« κα� Ζαο=τζα κα� (κα� (sic X m) : το� L : om. F2 F1) παραδψναστε=οντο«

(dies ist wohl zu verstehen: „Zaoutzes war anwesend und fungierte als paradynasteuon“; ähn-
lich ist 133.107 Νικηφ�ρον δ. πατρ"κιον τ6ν Φ�κ»ν, κα� δομωστικον)

133.146 �βο=λοντο (sic F2 X) : hβο=λοντο m : �βοψλε=οντο F1 P H, fort. recte (sed vide introd.
III.2.7, p. 83*) (vgl. 130.182)

133.148 προσβλεχαμωνη : προβλεχαμωνη F2 G X m F1 P H (sic etiam Tafel) (hier folge ich T L
gegen das Stemma)

133.181 A Επ"κτη« om. F1 (quod add. F1
2 ): fort. titulus, non nomen (cf. Tougher 1997, p. 106)

133.204–05 το&« pr. – κοιν�ν�σαντα« etc. (von hier ab und im folgenden ist der Text proble-
matisch: deutlicher wäre οdτ�, 4« Ψ>�«, τ0δε τ0 τρ�π8 o. ä. nach κοιν�ν�σαντα«; eine
andere, nicht zu empfehlende Lösung wäre statt το&« δ. λοιπο&« etc. ein partitiver
Ausdruck; am wahrscheinlichsten ist wohl die Fügung der Glieder etwas lose und zu akzep-
tieren)

133.223 AΑντ?νιο« : στωφανο« T2 (non vid. T1) F2 G X : Gντ?νιο«/στωφανο« m (die Unsicherheit
findet sich auch in den Hss. der Redaktion B: AΑντ?νιο« Vat. gr. 163 (C) : στωφανο« Holkham.
gr. 61 Vat. gr. 153) (Antonios war der letzte Patriarch vor Nikolaos Mystikos)

133.230 παιδοποι�σα« (sic F2 m) : πα"δα πο"ησα« L : �παιδοπο"ησεν X F1 P H K (hic vide in-
trod. III.2.7, p. 82*)

133.266 τετρα~δην : τετρ�διον H : fort. scrib. τετρα~διν (sic in app. Tafel)
133.297–99 δηλο9 α%τ0 λαβε9ν ξρψσ"ον κα� τα=την �»σαι3 gν κα� πε"σα« κα� λαβ�ν λ�γον

σψνεφ?νησε δο�ναι τ6 ξρψσ"ον τ0 Τριπολ"τ@ το� τCν π�λιν �»σαι (dies ist repetitiv und
scheint bedenklich; die Auslassung gν – �»σαι (om. X m E) macht den Text weniger repetitiv,
ist aber wohl zufällig (homoeotel.))

133.340 ’Ηρ"O scripsi : Mρ"α T G : hρ"α L m H : �ρε"α F2 : Fρ"O X : Mερε9α E
133.353 �>ελ��ντο« το� (το� (sic X m) : δ. το� F2 : δ. G: om. T, fort. recte) στ�λοψ : �>ελ-

��ντ�ν τ$ν στ�λ�ν E : δι< τ6 �>ελ�ε9ν στ�λον H
133.355 σψνεισελ�ε9ν : σψνελ�ε9ν F2 G m E H, fort. recte : �λ�ε9ν X
133.381 τρ�κτοψ : E per comp., fort. τρακτο�, fort. recte (dieses Wort hat Ultimabetonung in

LSJ)
133.432 Gπ�λ�εν : Gπ�λ�ον T G, fort. recte
133.432 �νεκα"νισε : Gνεκα"νισαν F2 G : Gνεκα"νισεν X E H : �γκαιν"ασε m (vide introd. III.2.7,

p. 82*)
134.2 κ�' : an scrib. κε'? (Alexander regierte 11./12. 5. 912 bis zum 6. 6. 913; deshalb scheint, wie

man auch rechnet, 29 eine allzu hohe Zahl für die Tage (über ein Jahr hinaus) zu sein)
134.5 �πο"ησε etc. (zur Einleitung dieses Kapitels und besonders zum Text ab diesem Punkt

siehe Wahlgren 2001a)
134.6 το� alt. : τ�« μον�« α%το� το� L : fort. scrib. τ$ν (sic Bekker)
134.51 an scrib. τ�φοι« !βασιλικο9«"? (μετ< – α%το� : τ$ν βασιλω�ν μετ< το� πατρ6« α%το�

Bekker)
135.8 νε' : an scrib. νγ'? (da Konstantin VII. wahrscheinlich im Jahr 908 gekrönt wurde und (mit

Sicherheit) 959 starb, ist 55 hier eine allzu hohe Zahl: sie kann richtig sein für seine Lebenszeit,
nicht jedoch für die seiner Regierung)

135.17 το&« στεφ�νοψ« (sic F2 ) : το� στεφ�νοψ« T : το� στωφοψ« L m E H, fort. recte (το�
στεφ�νοψ Tafel) (die Lesart des Archetypus ist unsicher; jedoch ist gut denkbar, dass T το�
στεφ�νοψ« aus το&σστεφ�νοψ« entstand, und dass στωφοψ« eine Ausbesserung des Textes, bei
�φιωμενο«, darstellt)
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135.23–24 κα� μοναξ0 (κα� μοναξ0 : μιξαCλ F2 : μοναξ0 G (sic ut vid. G) m), τ0 (τ0 om. Ta-
fel) ’ Ελλαδικ0 (�λαδικ$ T G) : Ψλλαδικ�« E : an scrib. κα� Μιξα�λ, τ0 ’Ελλαδικ0? (entweder
fehlt hier ein Name, wie vorgeschlagen, oder handelt es sich um eine Parallele zu 133.107 (κα�
δομωστικον) und 133.142 (κα� παραδψναστε=οντο«), so dass der früher erwähnte Patrikios
Konstantinos auch als Monachos bezeichnet wird (gegen letzteres spricht jedoch wohl das
folgende Sμφ�); Tafel lässt ohne Kommentar und gegen die Hs. T ein τ0 aus und vermeidet
so das Problem)

135.29 τ$ν �ντ6« (sic F2 ) : τ$ν �ντ6« τ$ν T m, fort. recte : το� �ντ6« L
135.99 †περιποιο=μενον κα�† (sic F2 m) om. L H (de E vide supra), quod fort. del. (Bekker über-

setzt: „cum animi elatione ecclesiae (reipublicae) administrationem sibi arrogabat Zoe et cu-
rare se iactabat“)

135.123–25 Jλ�ε – AΑγαρην$ν: an a. 924? (wenn es hier, wie wahrscheinlich, um einen Angriff
auf Strobilos im Jahr 924 geht, ist problematisch, dass ein so grosser zeitlicher Abstand zum
vorangehenden Lemma besteht; das vorliegende Lemma sollte in diesem Kapitel, das die Zeit
913–919 deckt, überhaupt nicht erscheinen)

135.149 τ0 AΑξελ~8 σψγκεκρ�τητο ποταμ0 (ποταμ0 (ποτ G) : τοπ2 F2 ) (τ' AΑξελ� … π�λει?
in app. Tafel)

135.192 �>αρτ"σει scripsi (sed fort. scrib. �>αρτ=σει (sic Bekker Tafel)) : �>αρτ�σει T L F2 G m
H : �>ετ�σει E

135.222 κατωνεψε : fort. scrib. κατωνεψσε (cf. Tafel)
136.28 δο&« : δο&« τα�τα Bekker : δο=« τε? in app. Tafel
136.49 οϊτε δ. (δ. fort. del. : (οϊτε δ. : ο%δ. Bekker))
136.55–56 �ν ξ�ρ"8 δ. fνομαζομων8 Γοηλωοντι φε=γοντι (φε=γοντο« m H) σψλληφ�ωντο«

(φε=γοντι ist zu behalten: das Ptz. hat wohl die Kasusform der vorangehenden Worte ange-
nommen; vgl. auch ind. graecitatis s.v. incongruentia casuum)

136.81 πωμπτ@ Fνδικτι$νο« (Fνδικτι$νο« ε/ε Fνδικτι$νο« m) : Fνδικτι$νο« ε (πωμπτη« E) L G E
(das Indiktionsjahr stimmt hier nicht: das 5. Jahr fing am 1. Sept. 916 (und nächstes Mal 931)
an; vgl. auch 136.85, wo das Jahr korrekt als 8. Indiktionsjahr angegeben wird)

136.117–18 το� ξρψσοξε"οψ (το� ξρψσοξ(ε)"οψ m) : το� ξρψσοξ�οψ G : τ$ν ξρψσοξ��ν F1 :
το� ξρψσοξ"οψ H : fort. scrib. το� ξρψσοξοε"οψ (sic Tafel; cf. etiam supra, cap. 130.45)

136.137 Πηγ$ν : πηγ$ν διακε9σ�αι F1 : πηγ$ν3 κα� H : pro τ$ν Πηγ$ν fort. scrib. τ�« Πηγ�«
(vgl. auch unten l. 149; das propontische Pegai und Pege bei der theodosianischen Stadtmauer
werden leicht verwechselt)

136.150 �ρα : Sρα L, fort. recte (sic etiam Tafel)
136.152 ι' Fνδικτι$νο« (sic m : G per comp.) : δεκ�τ@ Fνδικτι$νι T L : Fνδικτι$νο« ι F1 (per

comp.) : Fνδικτι$νο« δεκ�τ@ H : scrib. ιβ' Fνδικτι$νο« (dies muss auf 20.2.924 datiert werden,
nicht wie das Indiktionsjahr 10 anzudeuten scheint, auf 922)

136.192 ΠαRπερ : παRπερ τε T G : παRπερ τε/παRπερ τ6 m : παRπερ (πωπερ F1) τ6 L F1 : fort.
scrib. ΠαRπερτ (ΠαRπερτε Bekker Tafel)

136.203–04 Σψμε�ν σ&ν παντ� τ0 στρατε=ματι τCν εFρημωνην π�λιν περιεκ=κλ�σεν (πε-
ριεκ=κλ�σαν T m F1, fort. recte) κα� ξ�ρακα περιβαλ�ν (vgl. Fälle wie 135, § 8 Γρηγορ»« …
μετ< Λωοντο« … προσωφψγον (vgl. ind. graecitatis s.v. variatio de verbo in sing. ad subi. in plur. et
vice versa); hier besteht jedoch die Komplikation, dass Sing. wiederaufgenommen wird durch
περιβαλ�ν (περιεκ=κλ�σεν Tafel))

136.219 Fνδικτι$νο« δεψτωρα« : scrib. Fνδικτι$νο« ιβ'
136.265 φιλ"�ν : φ"λ�ν L G : φιλ"αν H : φ"λιον m, fort. recte
136.265 οdτ�« : οdτο« T : οlτο« G, fort. recte
136.328 fort. scrib. λεγομωνην !μονCν" (cf. ps.-Sym. 739.20: �ν τ' τ�« Μονοκαστ�νοψ Gπο-

κε"ρεται μον') (vide etiam ind. graecitatis s.v. ellipsis nominis substantivi) (vielleicht konnte die
Lautkombination -μωνην μονCν leicht Korruption ausgesetzt werden (fast eine Art Haplogra-
phie); vgl. 34, § 4, und 91, § 3, zu ähnlichen Ellipsen)
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136.402 Gπyει Bekker Tafel : Gπε"η T : Gπ"η(-"ει) m : Gπε"ει H : non adhib. L G (vgl. 136.251

�>yει : �>ε"η T : �>"ει H)
136.429 «' («η« E H) : fort. falso (Stephanos stirbt in der Tat schon 927, während das Indiktions-

jahr 6 das Jahr 933 bezeichnen sollte. Da die vorausgehende Episode über Melitene auf das
Jahr 931 zu datiereren ist, und da normalerweise davon auszugehen ist, dass die Reihenfolge
der Episoden chronologisch richtig ist, kann nicht das Indiktionsjahr problemlos geändert
werden, um mit 927 übereinzustimmen; jedoch tritt mit dem beibehaltenen Jahr «' (= 933) das
Problem auf, dass nachher im Text (136, § 62) der Tod des Christophoros erwähnt wird, der
931 stattfand. Möglicherweise ist die chronologische Reihenfolge jedoch nicht zuverlässig. Es
ist wohl trotzdem zu vermuten, dass falsche Datierungen wie diese auf den Autor zurückge-
hen können)

136.446 μηνια9α (sic m) : μηνα"α T E (letzteres könnte ursprünglich sein, d.h. scrib. μηνα9α)
136.451 Τετρ�δ@ (τετρ�δ@/δ m) : δ G : τετ�ρτ@ E : Τετρ�δι Bekker Tafel (sic cap. 131.211)
136.496 γ' (γη« H) : scrib. δ' (Indiktionsjahr 4 ist hier offenbar das richtige, da Tryphon 927–931

Patriarch war; man könnte, wie oben zu 136.429 vorgeschlagen, γ' als einen Fehler des Autors
betrachten; dies ist jedoch hier problematischer so kurz nach dem Lemma (136, § 62) über
Christophoros, wo δ' tatsächlich steht)

136.541–42 A Ιοψν"8 δ. μην", ια το� μην�«, ιδ Fνδικτι$νο« (sic Tafel) : δεκ�τη κα� τετ�ρτη
Fνδ"κτ�3 Fοψν"� δ. μην� ια το� μην6« ιδ Fνδ T : δεκ�τη δ. κα� τετ�ρτη Fνδ"κτ� Fοψν"8 δ.
μην", ια το� μην�« L : Fοψν"8 δ. μην� ια3 ιδ Fνδικτι$νο« G : Fοψν"8 δ. μην� ια m : ιδη δ. Fν-
δικτι$νο«3 Fοψνν"8 δ. μην� ιαη H

136.599 Λαγοβαρδ"α« (fort. scrib. Λαγγοβαρδ"α« : G per comp. : Λαγοβ�ρδ�ν Bekker) : λα-
γοψβαρδ"α« T : λαγγοψβαρδ"α« L : λογγιβαρδ"α« m : λαγ�βαρδ"α« H

136.608 στη�ωα : fort. scrib. στη�α9α (so Vat. gr. 163 (C))
136.615 �παγγελλ�μενοι : �παγγειλ�μενοι L m (so auch Vat. gr. 163 (C); dagegen -�μενοι Vat.

gr. 153 (Istrin), Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker))
136.617 μηκωτι om. G (m: nonnulla mss. exhib. μηκωτι) (μηκωτι findet sich auch in Vat. gr. 163

(C), Vat. gr. 153 (Istrin) und Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker))
136.651 καν�να nντο« (nντο« : \ντ�« T : fort. scrib. nντ�« (sic Bekker Tafel; so auch Vat. gr. 153

(Istrin) Vat. gr. 163 Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker)) κα� στ��μην (nντο« scheint natürlich
wegen der mangelnden Kongruenz eine schlechtere Lesart zu sein als nντ�«; dies ist jedoch
kein brauchbares Argument)

136.665 AΑβεσαλ�μ : Gβεσσαλ�μ T, fort. recte (sic Bekker; so auch Vat. gr. 153 (Istrin), Vat. gr.
167 (Theoph. cont., Bekker))

137.9 τρε9« (so auch Vat. gr. 153 (Istrin) Vat. gr. 163 Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker)) : fort.
scrib. τωσσαρα« (es handelt sich bei dieser Textstelle um vier Personen: Bardas Phokas, Basi-
leios Peteinos, Marianos Argyros und Manuel Kourtikes; in der Fortsetzung, die in Vat. gr.
163, Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker) und Ps.-Symeon vorliegt, sind noch mehr Personen
erwähnt, die wegen ihrer Anteilnahme am Sturz des Romanos bestraft werden)

137.11 κα� alt. om. T, fort. recte (quod exhib. m; es fehlt auch in Vat. gr. 153 (Istrin) Vat. gr. 163
Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker)) : non adhib. L I (das κα� kann natürlich sekundär sein, je-
doch ist in diesem Fall wahrscheinlich, dass man ein κα� streicht, um die Syntax zu verbessern)

137.13–15 τ< δ. περ� α%τ$ν πλατ=τερ�ν τε κα� �πε>εργαστικ?τερον �ν τ' †προηγοψμων@
(sic m et Vat. gr. 153 (Istrin) Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker) : )μπροσ�εν γινομωνη Vat.
gr. 163 (C) : προειρημωνηι G : non adhib. L I) �πε>ηγ�σει �κ��σομαι (diese Passage ist prob-
lematisch aus mehreren Gründen: das Wort προηγοψμων@ muss hier, wenn richtig, auf die
Zukunft bezogen sein; in diesem Text wird das einschlägige Thema über das Schicksal der-
jenigen, die beim Sturz des Romanos I. halfen, nicht aufgenommen, obwohl der vorliegende
Satz das zu erwarten gibt; dies findet sich jedoch in der Fortsetzung, die in Vat. gr. 163 (C),
Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker) und Pseudo-Symeon vorliegt; siehe zu dieser Frage auch
I, S. 6*f.)
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137.21 Τορν"κοι : κοψρτ"κιοι κα� τορν"κοι I : fort. scrib. Τορν"κιοι (sic Tafel; Τορν"κιοι auch Vat.
gr. 153 (Istrin), Vat. gr. 163 (C) und Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker))

137.21 οM (alt.) om. T I (quod exhib. m) (es fehlt auch in Vat. gr. 153 (Istrin), aber ist vorhanden
in Vat. gr. 163 (C) und Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker))

137.29 Μψτιλ�νην (μη- m): μψτηλ�νην T : μιτψλ�νην G, fort. recte (sic etiam Tafel; Μιτψλ�νην
auch Vat. gr. 153 (Istrin), Vat. gr. 163 (C) und Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker))

137.39–40 τ6ν δ. πρ�τοσπα��ριον Γε?ργιον κα� πιγκωρνην (wie Text (κα� πιγκωρνην) Vat.
gr. 163 (C), Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker); τ6ν πιγκωρνην Vat. gr. 153 (Istrin); es wird
hier davon ausgegangen, dass πιγκωρνην nicht als Name zu verstehen ist; wie ein Name wird
es auch nicht von Bekker, Tafel, Istrin aufgefasst; in der Konstruktion τ6ν δ. πρ�τοσπα-
��ριον … κα� πιγκωρνην kann man vielleicht eine Parallele sehen zu 133.141–42 σψν�ντο«
κα� Ζαο=τζα κα� παραδψναστε=οντο«, d.h. es handelt sich um den protospatharios Georgios,
der auch pinkernes war; !τ6ν" κα� πιγκωρνην wäre eine einfache, aber nicht notwendige, Kon-
jektur; jedoch stellt sich auch die Frage, ob ein und dieselbe Person protospatharios und pinkernes
sein konnte)

137.48 (κτ@ Fνδικτι$νο« : Fνδικτι$νο« « m : Fνδικτι$νο« (κτη« I (Vat. gr. 153 (Istrin) hat (κτ@
Fνδικτι$νι, Vat. gr. 163 (C) und Vat. gr. 167 (Theoph. cont., Bekker) dasselbe wie I)

137.49 Πρ?τ@ ν�σ8 (sic m) : ν�σ� πρ$τη T : ν�σ8 G : non adhib. I (wie Text Vat. gr. 153
(Istrin); ν�σ8 τ' πρ?τ@ Vat. gr. 163 (C); ν�σ8 τ' �πονομαζομων@ Πρ?τ@ Vat. gr. 167
(Theoph. cont., Bekker))

3.2 Weiteres zum Archetypus (α): Marginalien und Rubriken;
Anfang des Werkes

Der Archetypus scheint keine Marginalien gehabt zu haben. Einzelne Hss. ha-
ben Marginalien, jedoch äusserst selten in derselben Weise wie eine andere Hs.,
und in keinem Fall so, dass man Grund hat zur Annahme, dass sie im Archety-
pus vorhanden waren.

Der Archetypus hatte Rubriken. Sie stellen einen wichtigen Aspekt der
Strukturierung der Chronik dar und sind deshalb, mit einigen denkbaren Aus-
nahmen, sicher vom Autor/Redaktor gewollt und nicht die Konsequenz späte-
rer Eingriffe. Die Hauptstruktur des Textes ist eine Einteilung des Stoffes nach
Herrschern: in byzantinischer Zeit nach dem Kaiser, in frühester Zeit nach den
Vätern/Patriarchen im weiteren Sinne, d.h. nach Adam, Seth usw. Was die by-
zantinische Zeit der Chronik betrifft, enthält die Rubrik den Namen des Kai-
sers, oft mit Angabe darüber, wer sein Vater war. Darauf folgen Angaben über
Regierungsdauer, Mitregenten usw. Zwei Aspekte der Rubriken müssen jedoch
kommentiert werden. Erstens erwecken einzelne Rubriken Bedenken. Er-
wähnt seien die Rubriken der beiden letzten Kapitel, 136 und 137, AΑν�βασι«
’Ρ�μανο� bzw. Α%τοκρατορ"α Κ�νσταντ"νοψ, die ungewöhnlich in ihrer
Form sind. Doch kann vielleicht ihre Existenz, und ihr Aussehen, durch die
etwas ungewöhnliche konstitutionelle Situation, die durch die Symbiose von
Romanos I. Lekapenos und Konstantin VII. entstanden ist, erklärt werden:
es gab keine Vorbilder für die Rubrizierung dieser Textabschnitte. Zu erwäh-
nen sind auch die Rubriken, die mit \π�«, \�εν oder \τι anfangen: 45 6 Οπ�«
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Gρι�μο�νται τ< ο' τ�« αFξμαλ�σ"α« )τη; 46, § 10 6 Ο�εν Sρξονται Gρι�με9-
σ�αι αM ο' Ψβδομ�δε« �ν τ0 Δανι�λ; 48 6 Οτι �ν τ0 Gρι�μ0 τ$ν ξρ�ν�ν δ'
μ�νον )τη τ�« βασιλε"α« Κλεοπ�τρα« δε9 Gρι�με9ν; 132 6 Οπ�« �κρ�τησε τ�«
βασιλε"α« Βασ"λειο«. Sie sind einerseits so selten, dass sie auffallen, anderer-
seits sehen sie wie Kommentare zum Text aus.114

Eine weitere Frage hat mit der ursprünglichen Plazierung der Titel zu tun.
Zumindest in einem Fall, im Übergang zwischen Kap. 133 und 134 (Leon VI.
und Alexandros), besteht ein Textproblem, das sich erklären liesse, wenn man
davon ausgeht, dass der Titel einst in margine stand und falsch in den Haupt-
text eingeordnet wurde (Wahlgren 2001a).115

Die Frage eines Titels am Anfang des Werkes und die damit verbundene
Frage der Autorschaft wurde mehrfach erörtert (siehe Sotiroudis 1989, 6f.; vgl.
die Beschreibungen der einzelnen Hss. in III.1); es soll hier kurz im Licht des
hier gezeichneten Stemmas diskutiert werden.

Folgende Hss. haben am Anfang die Angabe Symeon (magister/Metaphras-
tes und) logothetes:116

A. Sl2: Symeon Metaphrastes und Logothetes
Vindob. hist. gr. 37 (ff. 42v–103v = F1): Σψμε$ν μαγ"στροψ κα� λογ��ωτοψ
Das Fragment am Anfang von Par. gr. 1712 (O) (und am Anfang von Esc.
Y-I-4): Σψμε$νο« μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ

B. Das Fragment am Anfang des Mosquensis synod. 406 (R0): Σψμε�ν λο-
γο�ωτοψ

C. Die Handschriftengruppe Cryptoferratensis Z.α.XXXVIII, Messanensis
S. Salvat. 85, Holkham. gr. 60, Vindob. suppl. gr. 91: Σψμε�ν μαγ"στροψ κα�
λογο�ωτοψ

Was die unter B und C angeführten Hss. betrifft, sind sie nicht sicher in das
Stemma einzuordnen. Ihr Wert für den vorliegenden Zweck ist deshalb un-
sicher. Nur ist zu bemerken, dass die Angabe Σψμε$νο« μαγ"στροψ κα� λο-

114 Siehe auch im apparatus criticus: 136.16 post πατρι�ρξοψ add. tituli modo προβολ� W�μα-
νο& εF« βασιλεοπ�τ�ρα T (quem titulum exhib. L in mg.); 136.124 post τελεψτT add. tit.
modo \π�« εF« α%τοκρατ�ρ"αν μετ�λ�ε W�μαν�« T.

115 Wenn dies der Fall sein sollte, sind hier zwei Stufen in der Überlieferung zu unterscheiden:
eine, bei der die Rubriken in margine standen, und eine, bei der die Rubriken in den Haupt-
text versetzt worden waren.

116 Ferner har der Monacensis gr. 218 (= T) die Bezeichnung Theodosios Melitenos, was eine
spätere Fälschung ist, und Par. gr. 1711 (= G) den Titel Ψτωρα σψγγραφC το� α%το�
Λωοντο« samt Kolophon des Kopisten Leon Grammatikos (vgl. die Beschreibungen der Hss.
in III.1.1, S. 35*f. und 38*, sowie I, S. 3*ff.).
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γο�ωτοψ, wenn sie nicht die des Archetypus sein sollte, wie ein Bindefehler zwi-
schen den Gruppen A und C aussieht.

Über die Hss. der Gruppe A ist mehr zu sagen. Sl2 ist nahe verwandt mit P H
K N, und φ untergeordnet. Da jedoch die griechischen Repräsentanten dieses
Zweiges der Tradition alle am Anfang mutiliert sind, kommt hier der slavischen
Hs. ein besonderer Wert zu, weil sie eine Vorstellung von der gemeinsamen
Vorlage geben kann. Es ist zu vermuten, dass diese gemeinsame Vorlage in der
Tat am Anfang einen Titel trug von derselben Art wie der von Sl2. Nun meine
ich gezeigt zu haben, dass Sl2 P H K N und F1 und O nahe verwandt sind und
auf ξ zurückgehen (siehe dazu III.2.2, S. 54*ff.). In ξ stand also mit grosser
Wahrscheinlichkeit die Angabe eines Verfassers Symeon (magister/Metaphras-
tes und) logothetes.117

Im Zweig, der von T und L repräsentiert wird, (= τ), gibt es keine alte und
authentische Angabe des Verfassers (zu T siehe Anm. 116 und III.1.1, S. 35*,
zu L III.1.1, S. 33*). Jedoch überliefert T einen Verfassernamen: Υεοδοσ"οψ.
Dieser Name ist falsch, muss jedoch so gedeutet werden, dass in der Hs. hier
etwas gestanden hat. Man muss vermuten, dass es in der Tat der Name Symeon
(mit möglichem Titel) war.

Im Zweig des Stemmas, der oben nicht erwähnt wird, (= ο), fehlt am
Anfang ein grosser Teil des Textes, und die Logothetenchronik begegnet als
Fortsetzung einer anderen Chronik. μ, eine der Untergruppen unter ο,
hat offenbar die Angabe („hier folgt die Chronik“ o. ä.)118 το� λογο�ωτοψ
zwischen dem Text des Georgios Monachos und der Logothetenchronik
gehabt: eine solche Angabe ist vorhanden in den Hss. D S A M Z R, während
sie in B fehlt: siehe die Hinweise in III.1.1, sowie III.2.3, S. 62*ff. In >,
der anderen Untergruppe unter ο, hat, soweit wir beurteilen können, jede
Angabe gefehlt (es handelt sich um die Hss. F2 G X: siehe dazu III.2.3.5–6,
S. 69*ff.).

Die Situation ist also unsicher. Die Frage, woher die Angabe το� λογο�ωτοψ
in μ stammt, ist dabei von Interesse. Wurde sie der vollständigen Logotheten-
handschrift entnommen, die Vorlage des Textes von μ war, oder stammt sie
aus einer anderen Quelle? Als Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass
eine Rubrik, die den Namen Symeon mit Titulatur, vielleicht μαγ"στροψ κα�
λογο�ωτοψ, enthält, nicht unwahrscheinlich erscheint.

Der Rest der Rubrik kann nur mit noch grösserem Vorbehalt rekonstruiert
werden. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass Hss. des Georgios Mona-
chos sowie andere Texte mehr oder weniger denselben Titel teilen. Vielleicht

117 Die Bezeichnung Metaphrastes findet sich in Sl2 und ausserdem in mg. von O: αψτοσ3 εστην
ο μεταφραστησ.

118 z.B. die Hs. D (Ottobonianus gr. 118): (�« ^δε τ6 ξρονικ6ν γε�ργ"οψ κα� Gπ6 τ$νδε το�
λογο�ωτοψ.
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sieht man hier eine Reminiszenz einer für mehrere Texte gemeinsamen Quelle,
oder nur Beispiele einer byzantinischen Standardformulierung.119

Tentative Überschrift des Werkes ist:120

ΕF« τCν κοσμοποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα� ξρονικ6ν �φε>�« σψλλεγ.ν παρ<
Σψμε�ν μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν τε κα� Mστορικ$ν

T O F1 Sl2 Cr Hh R0

εF« τCν κοσμοποιRαν, �κ τ�« γενωσε�«, κα� �> Sλλ�ν Mστορικ$ν �φε>�« σψναγ�γ�, κα�
διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν �εοδοσ"οψ T : σψμε$νο« μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ3 εF« τCν κοσμο-
ποιRαν3 �κ τ�« γεννωσε�«3 κα� ξρονικ$ν �φε>�« σψλλεγ.ν �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν τε κα� Mσ-
τορικ$ν O : σψμε$ν μαγ"στροψ κα� λογ��ωτοψ3 ξρονικ6ν �φε>�« σψλεγ.ν3 �κ διαφ�ρ�ν3
ξρονικοντ2 κα� Mστορικ6ν3 Gρξ� μ.ν Gπ6 Gδ�μ F1 : simeona metafrasta i logofeti spisanie mira
ot bitia i litovnik sbran ot razlichnich litopisets Sl2 : εF« τCν κοσμοποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα�
ξρονικ6ν �φε>�« σψλλεγ.ν παρ< σψμε$ν μαγ"στροψ κα� λογ��ωτοψ (hinc non certe vid.) �κ
διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν τε κα� Mστορικ$ν (vestigia 8 litt. hic vid.) Cr : εF« τCν κοσμ�ποιRαν �κ τ�«
γενωσε�« κα� ξρονικ6ν �φε>�«, σψλλωγειν παρ< σψμε�ν μαγ"στροψ κα� λογο�ωτοψ3 �κ
διGφ�ρ�ν ξρονικ$ν τε κα� εMστορι$ν Hh : εF« τCν κοσμοποι"αν σψμε�ν λογο�ωτοψ �κ
διαφ�ρ�ν ξρονικ$ν κα� Mστορι$ν R0

4 Kontamination

Als Wichtigstes ist festzuhalten, dass die Hss. L und X kontaminiert sind, und
vielleicht auch Zeichen der Korrektion in dieselbe Richtung zeigen. Diese Ein-
sicht muss auf die Textkonstitution Einfluss haben. Sie erklärt z.B. gewisse
Ähnlichkeiten zwischen L und ξ sowie die Tatsache, dass X nicht immer in er-
warteter Weise mit F2 G übereinstimmt.121

119 Siehe zu dieser Frage de Boor 1901, der auch die Vorgeschichte dieses Titels diskutiert. Auch
die Abschriften des heute am Anfang mutilierten Chronicon Ambrosianum zeigen eine ähn-
lich lautende Formulierung auf: ’ Ιστορ"α φψσικC εF« τCν κοσμοποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα�
ξρονικ6ν �φε>�« (siehe dazu Kresten 1969).

120 Dies baut auf folgenden Voraussetzungen auf: dass der Name samt Titulatur nicht am An-
fang der Überschrift erschien (wie in R0 E O Sl2: vielleicht ist dies ein Bindefehler, der R0
mit den übrigen Hss. verbindet); dass das Stück εF« τCν κοσμοποιRαν �κ τ�« γενωσε�« κα�
ξρονικ6ν �φε>�« richtig ist (während die Form in R0 sowie die Form in T mit σψναγ�γC
sekundär sind). Es ist zu bemerken, dass in T eine manus secunda den Titel teilweise ausge-
füllt hat.

121 Sotiroudis 1989, 111–141, hat einen umfassenden Beitrag zur Kenntnis der Kontamination
in der Chronik geleistet. Ihre Ergebnisse sind, mit einigem Vorbehalt, anzunehmen. Jedoch
führt ein anderes Stemma, wie dasjenige dieser Edition, teilweise zu einer neuen Auffassung
davon, was ursprüngliche bzw. sekundäre Lesarten sind, und deshalb in einigen Fällen zu
einer anderen Auffassung davon, wo Kontamination vorliegt.
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L und X weisen auch Zusätze zum Text auf. Einige, die nicht zu lang sind,
werden im apparatus criticus angeführt, einige sind bei Sotiroudis 1989 ediert.

Unten folgen einige Beispiele (aus einer äusserst grossen Anzahl), wo m.E.
Kontamination in L bzw. X gewirkt hat (im Falle von X wird jedoch nur mit
einem gewissen Vorbehalt behauptet, dass es sich um Kontamination handelt,
siehe unten).

Kontamination in L

Dies sind Fälle aus dem Textabschnitt, den die sog. Redaktion B deckt.122 Sie
deuten darauf hin, dass L durch die Redaktion B kontaminiert ist.123 Ferner gibt
es viele Beispiele dafür, dass der Logothetentext in L Züge der Chronik des
Georgios Monachos aufzeigt. Dabei ist daran zu erinnnern, dass L ein Gemisch
aus der Logothetenchronik und der Chronik des Georgios Monachos ist.124

(cap.) 132. (lin.) 55 σ$μα : λε"χανον L Istrin 21.17 C
132.104–05 λεγομων@ τ< AΕρημ"α« �ν τ' Μερδοσ�γαρι, οϊση« πρ�τερον κα�ολικ�« �κκλησ"α«

: �ν �ρμ"α« μ.ν κα�ολικCν �κκλησ"αν κατεσκε=ασεν L (sim. exhib. Istrin 22.17 : non adhib. C)
132.176 κωρατο« (κωρατο« α%το� G) : κωρατο« (κωρατο« om. Istrin)3 κα� Vετο το9« κωρασι το�τον

�πιφερ�μενο« L Istrin 24.13 : το9« κωρασι το�τον �πιφερομωνη C
132.182 post AΑλω>ανδρον : add. τ6ν α%το� Gδελφ�ν L C : add. τ6ν Gδελφ�ν Istrin 24.20
133.34 post δ. add. διαγν?μονε« τ$ν κατA α%τ$ν κινοψμων�ν L Istrin 25.30 C
133.63 nπισ�εν : κατ�πιν L Istrin 26.23 C
133.259–60 οϊτε � Σαμ�ν»« παρ�ν �κε9, GλλA Jν Gπελ��ν Gγαγε9ν Ζ�Cν �ν τ0 παλατ"8

πρ6« τ6 σψνε9ναι τ0 βασιλε9 om. L Istrin 31.15 C
133.275 Sστεπτο« : Gστεφ�« L Istrin 31.28 C
133.282 nπισ�εν ()μπροσ�εν F2 G) : κατ�πιν L Istrin 32.4 C
133.352 �ρα�σιν : καταιγ"δα L Istrin 34.21 C

Kontamination in X

Zum Aufbau von X siehe III.1.1, S. 29*. Bei X ist eher als bei L zu vermuten,
dass die Übereinstimmungen mit der Redaktion B das Ergebnis ähnlicher

122 Andere Fälle der Übereinstimmung von L mit anderen Hss. werden in III.2.4, S. 75*f., be-
handelt.

123 Wenn eine kontaminierte Hs. eine Lesart mit einer anderen Hs. teilt, dies sei hier betont, be-
deutet dies nicht unbedingt, dass die andere Hs. in der Tat der Ursprung ist. Es könnte sich
im hier aktuellen Fall um eine andere Vorlage, mit Zügen, die mit der Redaktion B überein-
stimmen, handeln. Es kann auch sein, dass die Hs. L eine treue Abschrift einer Vorlage dar-
stellt, und dass es diese Vorlage war, die kontaminiert war, d.h. dass die „kontaminierte Hs.
L“ selbst überhaupt nicht kontaminiert ist.

124 Von der Redaktion B werden hier zitiert die Hs. Vat. gr. 153 (nach der Ed. von Istrin) und
Vat. gr. 163 (C).
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sprachlicher Prinzipien und Prinzipien der Deutlichkeit sind. Es ist also mehr
zweifelhaft, dass X Kenntnis der Redaktion B demonstriert.125

132.84 �ν τ' Μεγ�λ@ �κκλησ"O : τ�« μεγ�λη« �κκλησ"α« X Istrin 22.1 C
132.121–22 post Ε%ξαRτ�ν : add. τ6ν σανταβαρην6ν X : add. � �π?νψμον Σανταβαρην�«

Istrin 22.33 C
132.141 ξρε"αν τιν� : τινα ξρε"αν X Istrin 23.14 C
133.58 \τι om. X Istrin 26.19 C
133.229 fν�ματι : τοAϊνομα X : nνομα α%τ' Istrin 30.33 C
133.316 ο#ν : δ. X Istrin 33.21 C
133.329 τ�τε ante κα� (l. 328) exhib. X Istrin 33.33 C
133.358–59 Gπ6 τ�« α%το� φψγ�« : δι< τCν α%το� φψγ�ν (sic) X : δι< τCν 1π��εσιν τ�«

φψγ�« Istrin 34.26 C
134.19 φασ" (φησ�ν F2 ) om. X Istrin 38.7 C

5 Übersicht der Handschriften mit Bearbeitungen

Eine präzise Übersicht der Bearbeitungen der Chronik kann nicht geliefert
werden. Praktisch alle Hss. zeigen Zeichen davon, dass der Text sich im Wandel
befindet. Die hier verzeichneten Bearbeitungen sind die deutlichsten Fälle von
Abweichungen vom rekonstruierbaren Urtext.126

125 Es gibt auch einige Fälle, wo L und X dieselbe Übereinstimmung mit der Redaktion B auf-
zeigen, z.B.: 132.72–74 τελεψτ�σαντο« – μετ�ξιον om. L X Istrin 21.31 C; 133.74 post (κτ@ :
add. τ�« :μωρα« jστε L : add. τ�« :μωρα« X (sim. exhib. Istrin 26.34 C: jρO τ�« :μωρα«
(κτ@); 133.163 post (ν add. κα� L X Istrin 29.17 C.

126 Bearbeitungen, die nicht auf den Urtext fussen, sowie Texte später als das 10. Jh. werden
nicht angeführt. Ausser den hier erwähnten Fällen sei daran erinnert, dass die Logotheten-
chronik manchmal zur Ergänzung (und Fortsetzung) anderer Chroniken herangezogen
wurde (siehe dazu III.2.3.1–4, S. 62*ff., über die Familie μ; ferner tradiert Par. gr. 1711 vor
813 Theophanes und darauf die Logothetenchronik (siehe dazu III.1.1, S. 38*)).

Vindob. hist gr. 37 (ff. 42v–103v = F1) z.T. abgekürzte Fassung der Logotheten-
chronik.

Laurent. plut. 70.11 (= L) Georgios Monachos und Logotheten-
chronik, ab Justinian überwiegend die Logo-
theten-chronik (zu Kontamination und
anderen Zusätzen in dieser Hs. siehe III.4,
S. 114*f.).

Atheniensis (Benaki-Museum, AΑνταλ-
λα>"μ�ν 131) (= X)

Georgios Monachos mit Interpolationen
u.a. aus der Logothetenchronik, darauf die
Kap. 131, § 13–135, § 1 der Logotheten-
chronik (zu Kontamination und anderen
Zusätzen in dieser Hs. siehe III.4, S. 114*ff.).
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6 Symeo Logotheta continuatus: Übersicht der Fortsetzungen nach 948

Folgende Hss. enthalten eine Fortsetzung über das Jahr 948 hinaus:

Athen. (Benaki-Museum, AΑνταλλα>"μ�ν 131) (= X): bis Johannes II. Komne-
nos

Marcianus gr. 608 (=E)/Par. suppl. gr. 1092 (= I): bis Michael VII. Dukas

Mosquensis synod. gr. 406 (= R): bis Romanos II.

Vat. Ottob. gr. 118 (= D) und Par. gr. 1708 (= S): bis Alexios I. Komnenos

Vindob. hist. gr. 40 (= B): bis Nikephoros Botaneiates (summarisch: nicht-
Logothetentext ab Alexandros), darauf Alexios I. Komnenos bis Johannes VI.
Kantakuzenos (tabellarisch)

Mosquensis (FIV no 307 der kaiserlichen Bibliothek) (= Sl2 ): bis zum Jahr 1078
(bis zur Thronbesteigung des Romanos IV. Diogenes)

Dazu kommt die Fortsetzung, die sich in den Hss. Vaticanus gr. 163, Vaticanus
gr. 167 samt Parisinus gr. 1712/Escorialensis gr. Y-I-4 (Pseudo-Symeon) findet
(siehe dazu Markopoulos 1979). 127

127 Diese Hs. ist nahe verwandt mit anderen Hss., die die Chronik des Georgios Monachos und
darauf die Logothetenchronik enthalten (siehe dazu vorige Anm.).

Mosquensis bibl. synod. gr. 406127 (= R) Georgios Monachos mit Interpolationen
aus der Logothetenchronik, ab 842 die
Logothetenchronik. Vgl. dazu die übrigen
Hss. unter μ.

Messan. S. Salvat. 85 (= Me), Holkham. gr.
60 (= Hh), Vindob. suppl. gr. 91 (= Vs)

Gemisch aus Georgios Monachos und der
Logothetenchronik.

Vat. gr. 163 (= C) Viele Varianten vom Anfang des Werkes;
u.a. mit Theophanes vermischt. Vgl. folg.

Vat. gr. 163 (= C), Vat. gr. 167, Vindob. hist.
gr. 40 (samt Abschriften, siehe III.2.1 und
III.2.8), die slavische Vremmenik

Redaktion B für die Jahre 842–913, Vat. gr.
167 erst ab 886. 913–948 gemeinsamer Lo-
gothetentext mit kleinen Abweichungen
vom Urtext. Vat. gr. 167 früher die Bü-
cher 1–5 des sog. Theophanes continuatus

Par. gr. 1712 (mit der Abschrift Escor. gr.
Y-I-4)

Chronik des Pseudo-Symeon (für die Jahre
813–948 (962) mit der Logothetenchronik
als Hauptquelle).
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IV Quellen und Parallelen

Über die Quellen und Parallelen gibt der einschlägige apparatus Auskunft. Hier
sollen nur einige Bemerkungen erfolgen.

In der Einleitung (I, S. 5*ff.) wurde bereits angedeutet, dass der Chronist
offenbar zumindest grosse Teile seines Werkes in Quellen vorgefunden hat,
auch wenn es unsicher bleibt, wie weit grössere Teile bereits zusammenhingen,
und wie weit die noch zu seiner Zeit auszuführende redaktionelle Tätigkeit sich
erstrecken musste. Erhellende Untersuchungen zu diesem Thema wurden von
vielen Historikern vorgenommen; besonders erwähnenswert sind Kazhdan
1959 (mit den Nachfolgern Jenkins 1965 und Treadgold 1979) und Moravcsik
1961.1 Diese, wie auch andere, Untersuchungen konzentrieren sich auf nicht
selbständig bewahrte Quellen und vor allem auf die sehr hypothetische Quel-
lenlage der späten Teile der Chronik (vgl. dazu oben, I., S. 5*ff., über den Auf-
bau der Chronik). Damit zu vergleichen sind frühere Untersuchungen zur Ur-
geschichte dieser und verwandter Chroniken: Gelzer 1885–98 zu Iulius
Africanus und vor allem Serruys 1907 zur sog. Epitome und zur Tätigkeit des
Historikers Traianos (siehe auch Sotiroudis 1989).

Entsprechende Erörterungen der bewahrten Quellen/Parallelen liegen nicht
vor. Einige Bemerkungen dazu sollen hier erfolgen.

Hinter der Logothetenchronik steht Theophanes.2 Theophanes fängt be-
kanntlich mit Diokletian an und endet um die Zeit der Thronbesteigung
Leons V. Die frühere Zeit wird durch Georgios Synkellos gedeckt (siehe dazu
unten).

Wie im Falle der Logothetenchronik steht Theophanes auch hinter Georgios
Monachos. Bei der Beurteilung von dem Verhältnis der Logothetenchronik
und der Chronik des Georgios Monachos zueinander sind zwei Probleme zu
betonen, die die Analyse erschweren. Das eine ist die Forschungslage in bezug
auf Georgios. Wir haben nur die Edition de Boors, die die handschriftliche
Überlieferung nicht hinreichend beachtet und bei weitem nicht die besten
Überlieferungsträger verwendet.3 Das andere ist die Unklarheit darüber, wie

1 Als quellenanalysierende Arbeit zur Logothetenfamilie im weiteren Sinne verdient auch Mar-
kopoulos 1978 (zu Pseudo-Symeon) erwähnt zu werden.

2 D.h. hinter Teilen der Logothetenchronik. Wie bekannt, fängt Theophanes später an und en-
det früher als die Logothetenchronik. Ausserdem soll nicht behauptet werden, dass einmal
alle Teile der Logothetenchronik, die eine Entsprechung bei Theophanes haben, von Theo-
phanes herzuleiten sind.

3 Siehe dazu Monégier du Sorbier 1985; Afinogenov 2003; Wahlgren 2005.



Quellen und Parallelen 119*

der überlieferte Theophanes sich zum Theophanes-Text, der im 9. und 10. Jh.
zugänglich war, verhält. Immerhin kann festgestellt werden, dass die Logothe-
tenchronik nicht von Georgios Monachos abhängig sein kann und dass die bei-
den Werke unabhängig voneinander auf Theophanes zurückgehen. Das beste
Argument für die Unabhängigkeit der Logothetenchronik liefern die langen
theologischen Auslegungen in Georgios, die bei Theophanes und in der Logo-
thetenchronik fehlen. Wenn die Logothetenchronik von Georgios abhängig
sein sollte, müssen diese systematisch in der Logothetenchronik entfernt wor-
den sein, was unwahrscheinlich ist. Statt dessen ist davon auszugehen, dass es
eine Vorlage der beiden Chroniken gegeben hat, die nicht diese Auslegungen
hatte und die, jedenfalls in dieser Hinsicht, treuer wiedergegeben wird in der
Logothetenchronik als bei Georgios Monachos.

Das Chronicon Ambrosianum stellt, wie ich gezeigt habe, eine Parallele zu
einem grossen Teil der Logothetenchronik dar (siehe dazu III.3–3.1, S. 94*ff.,
und Wahlgren 2003). Es ist wohl am ehesten daran zu denken, dass der vor-
römische Abschnitt, d.h. der Text bis zu Julius Cäsar, vom Redaktor der Logo-
thetenchronik als eine Einheit aus einer Quelle übernommen wurde.

Was andere Vorgänger auf dem Gebiet der Chronistik betrifft, ist bei Theo-
doros Anagnostes mit einem näheren Verhältnis zur Logothetenchronik zu
rechnen, weil es sehr umfangreiche wörtliche Übereinstimmungen der Texte
gibt.4 Der apparatus fontium, parallelorum et testimoniorum verzeichnet auch
Stellen aus Malalas, dem Chronicon Paschale, der Historia Syntomos des Nike-
phoros Patriarcha, Georgios Synkellos usw. Es scheint jedoch wenig wahr-
scheinlich, dass diese Werke, wenn es sich überhaupt bei den Ähnlichkeiten um
mehr als thematische Parallelen handeln sollte, direkt verwendet wurden: sie
waren wohl in umfassenderen Quellen eingebettet.5 Hierbei ist zu bedenken,
dass historische Texte, die dasselbe Thema behandeln, wenn sie etwas stereotyp
sind, grosse Ähnlichkeiten miteinander aufweisen können ohne verwandt zu
sein. Ähnlich dürfte es sich mit den Heiligenviten verhalten, die von mir heran-
gezogen werden. Die meisten von ihnen sind wohl nicht richtige Parallelen,
sondern nur thematisch ähnlich. Dasselbe gilt mit grosser Wahrscheinlichkeit
auch für die Kirchengeschichte des Eusebios.6

4 Dass Theodoros von der Logothetenchronik verwendet wird, wird von Hansen (ed. Theo-
dorus Lector) festgestellt. Dagegen werden wohl die früheren Kirchenhistoriker, wenn über-
haupt, von der Logothetenchronik nur indirekt, z.B. über Theodoros, verwendet (so Hansen
in bezug auf Sozomenos).

5 Dass Synkellos von dem Chronisten oder seiner Quelle nicht verwendet wurde, ist bemer-
kenswert, da jener Text zusammen mit Theophanes tradiert wird (vgl. dazu den apparatus bei
Mosshammer).

6 Dagegen hat ja Georgios Synkellos sehr viele Gemeinsamkeiten mit Eusebios, die vielleicht
auf ein besonderes Verhältnis hindeuten (siehe zu dieser Problematik Mosshammer,
S. XXIVff.).
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Obwohl thematische Ähnlichkeiten bestehen, gibt es ferner keinen Grund
zur Annahme, dass der Chronist direkte Kenntnis gehabt haben sollte von den
antiken oder spätantiken Geschichtsschreibern, oder von den frühbyzantini-
schen klassizistischen Geschichtsschreibern, wie Agathias, Menander Pro-
tector, Theophanes Simokattes, Prokop oder Zosimos.

In diesem Zusammenhang seien auch die Stellen aus Verfassern wie Dio
Cassius, Josephus oder (Pseudo)-Josephus, Plinius d. J. (wohl vermittelt durch
das Apologeticum Tertullians)7 u.a.m. erwähnt. Ob nun diese Stellen in grös-
seren Quellen eingebettet waren, als sie übernommen wurden, oder, was un-
wahrscheinlich scheint, von dem Chronisten aus den Originalwerken geholt
wurden, ist es klar, dass es sich bei den so vermittelten Geschichten um byzan-
tinisches Allgemeingut handelt.8

Aus der Zeit der makedonischen Renaissance gibt es weiter Werke, die von
der Logothetenchronik abhängig sind. Dazu gehört die Chronik des Pseudo-
Symeon (siehe dazu III.2.9, S. 84*ff.). Diese hat, wie Markopoulos 1978 darge-
legt hat, für den Zeitabschnitt nach 813 die Logothetenchronik als Haupt-
quelle. Vom Urtext abhängig ist auch die Redaktion B sowie andere Fassungen
von Teilen der Chronik, die sich in den B-Hss. finden (siehe dazu III.2.8, S. 84*).
Ferner gibt es den sog. Theophanes continuatus und die Chronik des Genesios
(siehe zu den letztgenannten Texten die Ed. von Genesios von Lesmüller-Wer-
ner/Thurn). Ihr Verhältnis zur Logothetenchronik ist nicht hinreichend ge-
klärt. Es scheint jedoch keinen Grund zur Annahme zu geben, dass der Urtext
der Logothetenchronik direkten Einfluss erhalten hat von diesen Texten, oder
auf diese ausgeübt hat.

Es gibt auch Werke derselben Zeit, die weniger direkt an die Logotheten-
chronik geknüpft werden können. Zu dieser Kategorie gehören die Patria
Constantinupoleos, Suda und die konstantinischen Exzerptensammlungen.

Die Anwendung der Logothetenchronik von späteren Schriftstellern ist we-
nig bekannt und wird auch nicht von mir umfassend untersucht; hier fehlen z.T.
moderne Editionen (wie von Glykas und Kedrenos).9 Der Scriptor incertus de
Leone Armenio bietet viele Ähnlichkeiten thematischer Art (diese werden im
apparatus fontium, parallelorum et testimoniorum angeführt). Die offenbarsten
Ähnlichkeiten finden sich jedoch wohl bei Kedrenos.10 Die grosse Zahl der Hss.
der Logothetenchronik ist an sich ein Zeichen für eine beträchtliche Rezeption.

7 Bei Eusebios (HE III.33.3) wird erzählt, dass Tertullian erzählt, dass Plinius d. Jüngere über
Trajan und sein Verhalten den Christen gegenüber erzählt (siehe meine Ed., Kap. 62, § 4).

8 Interessant ist Kap 35, § 5, wo explizit anerkannt wird, dass eine Quelle indirekt ist: κα��«
Mστορε9 Δημ�τριο«, 4« φ�σκει Ε%σωβιο« �ν τ0 Ξρονικ0.

9 Zu Glykas siehe jedoch S. Mauromati-Katsougiannopoulou, ’Η ξρονογραφ�α το� Μιξα/λ
Γλψκ� κα� ο9 πηγω« τη«, Thessaloniki 1984.

10 In z.B. ODB, s.v. Kedrenos, werden Theophanes, Georgios Hamartolos und Pseudo-Symeon
als Quellen des Kedrenos angegeben. Es scheint jedoch klar, dass man diese Behauptung
nicht als ein endgültiges Urteil in bezug auf die Quellen des Kedrenos betrachten kann.
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V Zur vorliegenden Ausgabe

1 Textgestaltung

1.1 Allgemeines

Der Textkonstitution liegen einige spezifische Auffassungen über die Textent-
stehung zugrunde. Am wichtigsten scheint die Tendenz des Textes in Richtung
Komplettierung und Bereinigung. Im Normalfall ist also der bessere, einfa-
chere und leichtfliessendere Text zu verdächtigen. Ferner kann kein Zweifel
daran bestehen, dass der Chronist Teile des Werkes fertig aus Quellen über-
nommen hat. Dies bedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass viele der den Text
entstellenden Lesarten in der Hs., die sein Produkt war, bereits vorhanden wa-
ren.1 Obwohl es selbstverständlich ist, dass unser Chronist Teile des Werkes
verfasst und durchkorrigiert haben kann, habe ich mich deshalb dafür entschie-
den, reine Konjekturen (von Korrekturen orthographischer Art hier abge-
sehen) nicht in den Text zu setzen, sondern nur im apparatus criticus vorzu-
schlagen (die Liste III.3.1.1 der problematischen Textstellen stellt so u.a. ein
Repertorium der Emendationsvorschläge dar).

T (Monacensis gr. 218) ist gewissermassen als codex optimus zu betrach-
ten. Diese Hs. ist verhältnismässig vollständig. Sie zeigt keine sicheren Zei-
chen der Umarbeitung oder der Kontamination. Sie ist alt (11. Jh.). All dies
bedeutet, dass die Edition, bei Unsicherheit und wenn dies stemmatisch
zulässig ist, zur Annahme der Lesart von T neigt. T ist jedoch keineswegs eine
perfekte Hs. Es gibt zwei Eigenschaften dieser Hs., die erwähnt werden müs-
sen. Erstens wurde die Schrift durch eine manus secunda vielfach ausgebes-
sert, und zwar nicht immer in zuverlässiger Weise. Es war deshalb notwendig,
den Duktus und die Tinte zu überprüfen, und in einigen Fällen wird im ap-
paratus darauf aufmerksam gemacht, dass wir es mit der manus secunda zu
tun haben. Ferner ist die Orthographie der Hs. manchmal nachlässig (vgl.
III.1.1, S. 36*).

Die Kapitel- und Paragrapheneinteilung in der Edition ist meine eigene.
Die Interpunktion ist meine eigene.
Über Marginalien gibt der apparatus criticus normalerweise keine Auskunft.

1 Für diese Auffassung wird in Wahlgren 2003 (und Wahlgren 2001b) argumentiert. Siehe auch
zu den einzelnen Abschnitten unten, V.1.3. Zum Werk als Kompilation von Quellen siehe
auch I, S. 5*ff.
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Über das (Nicht-)Vorkommen von Marginalien im Archetypus siehe III.3.2,
S. 112*f.2

Über die Schreibung von ν ephelkystikon gibt der apparatus keine Auskunft.
Die Edition folgt hier der jeweiligen Leithandschrift, d.h. meistens T (siehe
weiter V.1.3, S. 124*ff.).

Der Gebrauch von Iota subscriptum, das normalerweise in den Hss. fehlt, wird
nach modernen (d.h. rekonstruierten antiken) Gewohnheiten standardisiert.

Endbetonte Nominative aus der ersten Deklination sind in den Hss. manch-
mal mit Zirkumflex versehen, z.B. Gκο� (für Gκο�). Diese werden von mir
stillschweigend korrigiert. Ähnliches gilt bei Paaren von Verbformen wie etwa
τιμ�σαι – τιμ�σαι, στε9λαι – στε"λαι: wenn es keinen Grund zum Zweifel da-
ran gibt, was gemeint ist, wird stillschweigend korrigiert.3

Die Orthographie und Akzentuierung von Eigennamen stellt durch die
Menge der Information ein grosses Problem dar. Der apparatus criticus gibt
weitgehend darüber Auskunft. Besonders wird über abweichende Lesarten in
den ältesten und für das Stemma wichtigsten Hss. Auskunft gegeben. In bezug
auf Eigennamen wird auch nicht ohne weiteres gegen das Stemma normalisiert.
Nur werden Namen, an deren Orthographie nicht zu zweifeln ist, meistens nor-
malisiert (wenn die Variation der Hss. phonetisch indifferent ist). Es handelt sich
dabei etwa um antike Namen, oder Endungskategorien. Ich schreibe z.B. Λω�ν
sowie ’ Ελλ�« und Κρ�τη, ohne das Stemma zu beachten, und ohne über die,
meistens unbedeutende, Variation der Hss. Auskunft zu geben (λωον, Ψλ�«
usw.). Ich schreibe weiter, trotz kleiner Variationen der Hss., stillschweigend:
Ναβοψξοδον�σορ (-�ρ kommt oft vor), Βενιαμ"ν, A Ιακ?β, A Ιησο�«, A Ισα�κ,
’Αβρα�μ, ’Ηλε", ’ΗσαRα«, ’Ησα� (in den vier letztgenannten Fällen sind die For-
men mit spiritus asper besser belegt in den Hss. als die Formen mit spiritus
lenis), AΟζ"α« und AΟξοζ"α« (beide werden von mir mit lenis geschrieben),
A Ιεροψσαλ�μ, jedoch ’ Ιεροσ�λψμα. In bezug auf Akzent werden ferner standardi-
siert: Κ?νστα«, Δανι�λ, Μιξα�λ, ’ Ραγοψ�λ, ’ Ραφα�λ, ’ Ραξ�λ, Σαο=λ,
Σαμοψ�λ, Σολομ?ν, Σψμε?ν (akut, nicht Zirkumflex, wird eingeführt) sowie (für
die Nominativform) AΑδδ?, Υεοφαν?, Φαρα?. Ich standardisiere Ζαο=τζα«
und A Ιο=δα« (d.h. ohne Zirkumflex) wie Νικ�τα«, und ferner Φεβροψ�ριο«.

Die Orthographie und Akzentuierung von sonstigen Wörtern wird normaler-
weise stillschweigend modernen Prinzipien angepasst (wenn es um phonetisch
indifferente Variation geht).4 Über die Variation von Verbformen auf -ησεν/

2 Marginalien einzelner Hss. werden in mehreren älteren Ausgaben wiedergegeben, z.B. in
Cramers Ed. der Hs. Par. gr. 854 (= P).

3 Andere Beispiele der ähnlichen orthographischen Variation, die normalisiert wird (es handelt
sich um Fehler einzelner Hss.): το9« (vereinzelt τ�«) �ωμασι, τ�« (vereinzelt το9«) δ=σε�«.

4 Also wenn es um etwa Itazismen, Isochronismen u.ä. geht, auch (wie in einzelnen Hss.) über
Wortgrenzen hinaus, z.B. cap. 118. (lin.) 8 πρασ"ν�νικησ�ντ�ν H. Auch wird σ=μ (pro σ=ν)
korrigiert.
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-ισεν gibt der apparatus criticus nicht vollständige Auskunft. Ich behalte 136.

(lin.) 528 �πετω�ειτο, aber standardisiere τω�ηκα (τω�εικα wäre auch denkbar).
Eine Ausnahme, wo man nicht ohne weiteres eingreifen soll, stellen spezifisch
byzantinische Begriffe dar, oder Fälle, wo man von einem besonderen byzanti-
nischen usus ausgehen kann; darüber gibt der apparatus criticus normalerweise
Auskunft.5 Jedoch wird bei Enklitiken nach modernen Prinzipien normalisiert.

Die Schreibung von Zahlwörtern wird nicht normalisiert. Die Form des Arche-
typus wird, wenn feststellbar (siehe weiter V.1.3, S. 124*ff.), in jedem einzelnen Fall
als Text für die Edition angenommen. Auch gibt der apparatus keine Auskunft
über die handschriftliche Variation, d.h. ob die Schreibung mit Zahlbuchstaben
erfolgt, ob ausgeschrieben, oder mit κα" zwischen den Gliedern etc. Die einzige
Ausnahme stellt die Form σαρ�κοντα dar, deren Vorkommen registriert wird.

1.2 Apparatus criticus

Der textkritische Apparat soll u.a. einem wissenschaftsgeschichtlichen Aspekt
Rechnung tragen. Die Art der Urform dieses Textes wurde in ganz besonderer
Weise Gegenstand der Spekulation. Aus diesem Grund werden einige Hss. so
zitiert, dass der Verdacht aus dem Wege geräumt werden kann, dass der richti-
gere Text, oder wesentliche Versionen davon, trotz dieser Neuausgabe immer
noch irgendwo versteckt bleibt. Ich zitiere deshalb durchgehend die Hss. Vat. gr.
1807 (H), Par. gr. 854 (P) – die in der bisherigen Literatur masslos überschätzt
wurden. Die alten Hss. (aus dem 11. Jh.; hierher gehören T L G und Ab) werden
ebenfalls durchgehend zitiert, d.h. z.T. generöser als das Stemma erfordert. Dies
betrifft vor allem die Hs. Par. gr. 1711 (G: „Leo grammaticus“), die trotz ihres
Alters von begrenztem Wert für die Konstitution des Urtextes ist. Im übrigen
werden der Klarheit zuliebe so wenig Hss. wie möglich zitiert (siehe dazu unten).

Viele Hss. sind kontaminiert (siehe dazu III.4, S. 114*ff.). Es ist die Ambition
dieser Ausgabe, über alle für die Textrekonstruktion wichtigen Verbindungen von
Hss. Rechenschaft abzulegen, die im Licht des Stemmas problematisch erscheinen.

Einige Hss. enthalten recht umfassende Versionen, meist Zusätze, die im
vorliegenden Band, nicht in der Edition der Versionen (2. Band) wiedergege-
ben werden. z.B. gibt es Zusätze dieser Art in den Hss. P H K. Hier war ein Sys-
tem der Standardisierung im apparatus criticus notwendig. Dieser stellt deshalb
gewissermassen eine Edition dar. Dabei wird nach ähnlichen Prinzipien wie im
Text operiert, d.h. die Frage nach der ursprünglicheren Lesart wird gestellt: zu-

5 Ich schreibe ohne weiteres δροψγγ�ριο«, Μαγγ�ναι, σκαραμ�γγιον, τζαγγ"α (die Hss.
manchmal -νγ-/-γκ- u.ä.), jedoch μαγλ�βια, ferner (πρ�τ)ασηκρ�τι« (die Hss. auch
Gσικρ"τη« u.ä) und κοια"στ�ρ (κοιαστ?ριον) (in einigen Fällen die Hss. κψ-). Ich schreibe
durchgehend α%γο=στα mit akut, obwohl nicht einmal die ältesten Hss. einig sind (ähnlich
schreibe ich Fδο=), und προ�στιον (die Hss. manchmal -ειον).
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erst wird dem Stemma Folge geleistet; wenn dies zu keinem sicheren Ergebnis
führt, wird mit einer Leithandschrift operiert (P, wenn von P H K die Rede ist;
vgl. dazu die einzelnen Abteilungen unter V.1.3).

Der apparatus criticus ist weder strikt negativ noch positiv. Der Klarheit zu-
liebe werden Ausnahmen von der generellen Regel der Knappheit erlaubt. So
wird vor allem oft explizit angegeben, wie die Lesart einer nicht durchgehend zi-
tierten Hs. aussieht (in Klammern gesetzt im apparatus codicum), und ob diese
Hs. mit anderen vergleichbar ist oder nicht (derartiges wird oft durch die Angabe
„sim. exhib.“ markiert oder, wenn die Hs. keine vergleichbare Lesart hat und des-
halb nicht herangezogen werden kann, durch „non adhib.“). Ein Beispiel mag be-
leuchten, wie der apparatus criticus (mit apparatus codicum) zu lesen ist:

cap. 133. (lin.) 106–07 το� πλοRμοψ

το� πλοRμοψ (sic F2 m) : τ$ν πλοRμ�ν L X F1 P H

TL [F2]G[X][m] F1PH

In diesem Fall findet sich die Lesart des Textes, το� πλοRμοψ, in den immer zi-
tierten Hss. T und G sowie in der nicht immer zitierten Hs. F2 und in allen oder
einigen der Hss., die als m zusammengefasst sind.

Die alten Editionen von Bekker (Ed. der Hss. P und G (letzt. sog. Leo gram-
maticus)) und Tafel, gelegentlich die von Cramer, werden herangezogen, wenn
ihre Vorschläge irgendeinen Wert zu haben scheinen: so wird auch das Wich-
tigste aus den älteren Editionen ausgewertet. Besonders bei Bekker stellt sich
die Frage, ob alle Lösungsvorschläge, die angeführt werden, von ihm selbst
stammen. Dieser Frage wird nicht näher nachgegangen. Bei der Bezeichnung
„Bekker Tafel“ im Apparat (und im textkritischen Repertorium III.3.1.1) ist da-
ran zu erinnern, dass Bekker der ältere ist, und dass Tafel sich auf Bekker be-
zieht. Alle älteren Ausgaben enthalten eine beträchtliche Anzahl von Fehllesun-
gen, die hier stillschweigend korrigiert werden, und Emendationen, die von den
Editoren nicht als solche ausgewiesen werden. Ausserdem werden ab Kap. 136,
§ 79, zwei weitere Editionen herangezogen: Istrin (der Hs. Vat. gr. 153) und
Bekker (der Hs. Vat. gr. 167 („Theophanes continuatus“)).

1.3 Einzelne Textabschnitte; apparatus codicum

Der apparatus codicum gibt, mit einigen Ausnahmen, Auskunft über die jeweils
vorhandenen Hss.; vgl. dazu die folgende Aufstellung:6

6 Zu den vorhandenen aber hier fehlenden Hss. siehe III.1.1–5 und III.2.1.
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Übersicht der vorhandenen Hss.

[ ] = in der Ausgabe nicht an allen möglichen Stellen zitierte Hs.

Die Kap. 1–48

Ab und ceteri machen zwei Gruppen aus, die unabhängig von einander auf eine
gemeinsame Vorlage zurückgehen. Ceteri sind wahrscheinlich Zeugen derjeni-
gen Hs., die von Symeon Logothetes produziert wurde. Ab steht also ausser-
halb der Logothetentradition und darf nur als Parallele zitiert werden, wird je-
doch wegen ihrer Wichtigkeit durchgehend im apparatus zitiert.

Ab ist am Anfang mutiliert. Um diese Lücke zu decken, wird der consen-
sus von den beiden Abschriften Vat. Barb. gr. 56 und Vat. Palat. gr. 399 zitiert
(= ab).

Unter ceteri bilden Cr Hh (mit Me und Vs) eine Gruppe (sie befinden sich un-
ter ζ im Stemma) und C O0 P H K (sie befinden sich unter ξ00 im Stemma) eine
andere. Grössere Abweichungen vom geschlossenen Text sind in C (und gewis-
sermassen ξ00) und ε (der Vorlage von Me Hh Vs) festzustellen; C und ε sind
ebenfalls kontaminiert. Über diese Abweichungen gibt der apparatus criticus
weitgehend, aber nicht vollständig, Auskunft. Aus der Gruppe Hh Vs Me wird
nur Hh zitiert. Die Hs. Cr kann wegen ihres schlechten Zustandes nicht durch-
gehend zitiert werden, nicht einmal so oft wie die anderen Hss. Einige typische
Übereinstimmungen von Cr mit insbesondere Hh werden aufgenommen.

Auch einige der anderen Hss. sind manchmal schwer zu lesen. Einige unwich-
tige Fälle, wo die Lesung auch beim sorgfältigen Studium in situ unsicher oder un-
möglich war, habe ich verschwiegen (dies betrifft die Hss. T P K R0, bei T P K
auch in späteren Textabschnitten), in einigen Fällen habe ich ältere Editionen he-
rangezogen (dies gilt T und P und auch späteren Abschnitten dieser Hss.).

(Griechische) Hss. des Urtextes Subsidien

Kap. 1–48 T [C]O0PH[K] [Cr]Hh
R0

Ab (Kap. 1: ab (= Vat.
Barb. gr. 56, Vat. Palat.
gr. 399))

Kap. 49–87 [C][F1][E]PH[K] Hh

Kap. 88–127 T[L] [C][F1][E]PH[K]

Kap. 128–130 T[L] G [C][F1][E]PH[K] Pseudo-Symeon
(= Par. gr. 1712)

Kap. 131–137 TL [F2]G[X][m (= A M
Z B R D S)] [C]F1[E]IPH[K][N]

B-Hss.; Pseudo-
Symeon (= Par.
gr. 1712)



126* Prolegomena

T spielt eine Rolle als Leithandschrift, d.h. bei Unsicherheit, sowohl in bezug
auf die richtige Lesart als auch auf Schreibweise, wird das, was sich in T findet,
in den Text gesetzt.

Sichere Bindefehler zwischen zwei oder mehreren der Gruppen T – ξ00 – ζ –
R0 sind nicht festzustellen. Deshalb ist mit folgendem Stemma zu rechnen:

Die Kap. 49–87

Die Kap. 49–87 zu edieren ist besonders problematisch. Keine alte Hs. (10.–11.
Jh.) ist bewahrt. T weist eine Lücke auf. Dass dieser Abschnitt im ursprüng-
lichen Text fehlte, ist aber nicht wahrscheinlich, denn in einer Weltchronik
muss die ganze Weltgeschichte enthalten sein; vgl. die kodikologische Beschrei-
bung von T in III.1.1, S. 35*f. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass der Text in P
H K, wohl der altertümlichste, strukturelle Anomalien aufweist: am Ende der
Kaiserbiographien, aus denen der Text besteht, ist zusätzliche Information hin-
zugefügt worden, d.h. die Kapitel enden nicht immer, wie sonst, mit dem Tod
des Kaisers. Dasselbe zusätzliche Material wurde in C in die Kaiserbiographien
eingearbeitet (vgl. dazu unten).

Hh (mit den verwandten Hss. Me Vs) ist nicht später als in 50, § 10, Zeuge
der Logothetenchronik, ist also von geringer Bedeutung für diesen Textab-
schnitt; es gibt keine Stelle, wo man die Hs. (oder Gruppe der Hss.) gegen die
anderen Hss. befolgen könnte.7 Es handelt sich deshalb bei der Editionsarbeit
meistens darum, zwischen C und ξ zu wählen. Die Edition mag dabei einen
eklektischen Eindruck machen. Sie baut jedoch auf Regeln, die aus den folgen-
den Beobachtungen herzuleiten sind:

1. ξ enthält Zusätze zum Text.
2. C enthält gleichfalls Zusätze.
3. C hat ferner die Neigung, den Text stilistisch zu verbessern (eine sprach-

lich höhere Form ist im allgemeinen eher als sekundär anzusehen).

7 Vs überliefert weniger Text aus der Logothetenchronik als Hh, Me noch einige Sätze weiter
als Hh (bis Kaiser Titus, Kap. 59; siehe dazu de Boor 1901).

�
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4. C enthält Umstellungen von ganzen Geschichten. Die Hs. hat die Nei-
gung, die Information über den Tod des Kaisers, die bei ceteri oft in der Mitte
des Kapitels steht, ans Ende des Kapitels zu setzen (vgl. oben).

5. C schreibt manchmal den Text ganz um.
6. Die Kap. 86–87 sind bei C aus Theophanes kontaminiert. Kap. 87 (und

88–89) wird C überhaupt nicht herangezogen, da nichts daraus zu gewinnen war.

Im allgemeinen ist also C weniger zuverlässig als der andere Zweig und darf bei
unsicheren Fällen nicht bevorzugt werden. Manchmal fehlt C und es geht da-
rum, zwischen F1 und φ zu wählen. In Zweifelsfällen neige ich zu φ, da φ älter
gewesen sein muss als F1, und da F1 ein manipuliertes und wenig sorgfältiges
Produkt ist.

Ab Kap. 58 (-Kap. 130) werden einige eigene, unwichtige (sekundäre) Lesar-
ten in F1 nicht angegeben, denn die Hs. ist allzu abweichend und ausserdem
manchmal schwer zu lesen.

F1 ist nicht nur schwer zu lesen; in einigen Fällen ist der Text, heute, ganz
weggeschnitten. Ich habe deshalb zweifelhafte Stellen in E, einer Abschrift von
F1, kontrolliert, worauf manchmal aufmerksam gemacht wird. F1 hat Margina-
lien, Berichtigungen usw. einer post-byzantinischen Hand (siehe dazu III.1.1,
S. 40*f.). In einigen Fällen gibt der apparatus criticus darüber Auskunft (das in
diesem Absatz Gesagte gilt für ganz F1).

P spielt in diesem Textabschnitt die Rolle einer Leithandschrift.
Das Stemma sieht folgendermassen aus:

α

ξ00 ε

C ξ

F1 φ

P ψ

H ν

K N
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Die Kap. 88–137

Ab Kap. 111 wird L sporadisch herangezogen, ab Kap. 130, § 2, vollständig.
L hat Zusätze, die nicht aufgenommen werden, auch dort nicht, wo die Hs. im
Prinzip vollständig herangezogen wird; L hat ferner Marginalien, die nicht,
wenn nicht von besonderem Interesse, aufgenommen werden. L hat Schäden
erlitten und kann stellenweise nicht gelesen werden; darauf wird normalerweise
nicht aufmerksam gemacht.

Ab Kap. 110 wird C vollständig zitiert (weil sie ab dort weniger kontaminiert
ist als im Vorangehenden: diese Hs. kann hier z.T. F1 ersetzen); Kap. 121,
§ 6–15, wird C nur sporadisch zitiert.

Kap. 122, § 3–124, § 1, wird F1 nicht herangezogen.
Ab Kap. 128 gibt es die Hs. G, und es wird von einem dreigeteilten Stemma

ausgegangen. Ab Kap. 131 gibt es eine Reihe von mit G nahe verwandten Hss.
(siehe dazu die Tabelle oben, S. 125*), die selektiv zitiert werden. m steht dabei
im apparatus criticus für den Konsensus der einschlägigen Hss., oder für den
Konsensus so vieler, dass Rückschlüsse auf eine gemeinsame Vorlage, μ ge-
nannt, erlaubt sind. Die Hs. G wird durchgehend zitiert, einerseits wegen ihres
Alters (11. Jh.), andererseits wegen der Bedeutung, die ihr in der wissenschaft-
lichen Diskussion beigemessen worden ist. G ist manchmal schwer zu lesen. In
einigen Fällen werden die früheren Editionen herangezogen, um die Lesart die-
ser Hs. festzustellen.

Ab Kap. 128 kommt C und F1 weniger Wert zu, denn es gibt jetzt die Hs. G.
Trotzdem wird C vollständig bis einschl. Kap. 129, § 3, zitiert. F1 wird vollstän-
dig ab Kap. 131 zitiert, dies um in aller Deutlichkeit die Position dieser Hs. im
Stemma zu demonstrieren (dass die Hs. F1 nicht vor dem Kap. 131 durchge-
hend zitiert wird, hat damit zu tun, dass sie manipuliert und beschädigt ist: eine
vollständige Aufnahme war praktisch nicht möglich).

Wenn C und F1 selektiv zitiert werden, gilt die Regel, dass F1 über C Vorrang
hat (dies weil C stärker manipuliert ist), d.h. dass eher nach der Lesart von F1 als
von C gefragt wird. Dies bedeutet für Kap. 88–127, dass die Übereinstimmung
(wenn solche vorliegt) von F1 mit T explizit erwähnt wird und dass dann nach C
nicht gefragt wird. „C non adhib.“ bedeutet oft, dass die Hs. C so von Theo-
phanes kontaminiert ist, dass sie nicht als Überlieferungsträgerin der Logothe-
tenchronik gelten darf.

F1 hat Zusätze, die nicht aufgenommen werden, auch dort nicht, wo die
Hs. sonst vollständig herangezogen wird (siehe zu diesen Zusätzen III.3.1.1).
Die Hs. F1 ist heute am Ende mutiliert und wird dort durch die Abschrift E/I
ersetzt (zu E bzw. I vgl. die Beschreibung der Hss. in III.1.1, S. 33*f. und S. 39*).
Sie ist schwierig zu lesen; manchmal habe ich deshalb E herangezogen, worauf
manchmal aufmerksam gemacht wird.

Ab Kap. 131 wird C nicht mehr in der Ausgabe angeführt. Dasselbe gilt für
die übrigen B-Hss., dies weil sie manipulierte Produkte sind und wenig Sicheres
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über den Urtext besagen können. Sie werden jedoch in III.3.1.1 zu einzelnen
Stellen herangezogen (siehe auch den folgenden Absatz).

Der späte Teil des Textes ist verhältnismässig schlecht überliefert, da P H K N
mutiliert sind, und E manipuliert ist. Es wurde, ohne Gewinn für die Arbeit, über-
prüft, ob Sl2 zu der Textkonstitution beitragen konnte. Hier könnten die B-Hss.
helfen. Sie werden nicht systematisch zitiert, jedoch werden sie nach dem Punkt,
wo H aufhört (cap. 136, § 79 (l. 607)), bei allen schwierigen Textstellen herange-
zogen (siehe dazu III.3.1.1). Da das Stemma auch hier meistens dreigeteilt ist, gibt
es nur wenige Stellen, wo man sich durch ihre Heranziehung für einen anderen
Text entscheiden könnte.8 Bei der Anwendung der B-Hss. ist auch zu bedenken,
dass sie, wie oben angedeutet, Tendenzen der Säuberung und der Kontamination
zeigen und also gegebenenfalls mehr Schaden als Nutzen anrichten können.

T spielt eine Rolle als Leithandschrift (vgl. oben).
Bei der Ermittlung des Urtextes geht es oft darum, die Lesarten der drei Hss.

aus dem 11. Jh. – T L G – gegeneinander zu stellen. Dabei sei an die folgenden
charakteristischen Züge dieser Hss. erinnert, wie sie nach der obigen Analyse her-
vortreten.9 T ist eine recht nachlässige Hs., obwohl nicht immer auszuschliessen
ist, dass die volkssprachlicheren Züge darin auf den Archetypus zurückgehen.
Wichtig ist festzuhalten, dass T nicht kontaminiert ist. L ist eine sorgfaltige Hs.,
die, wie es scheint, mit Nachdenken produziert wurde. L ist jedoch schwer kon-
taminiert und als Zeuge des Urtextes äusserst problematisch: wenn L bei der
Textkonstitution unterschätzt zu werden scheint, kann der Grund sein, dass Kon-
tamination von mir vermutet wird. Die Hs. G ist, wenn man ihr Alter bedenkt,
von erstaunlich schlechter Qualität. Sie enthält u.a. umfassende Streichungen.

Selektives Stemma für die Kap. 88–137:10

8 Ältere Ausgaben, wie Tafel und Bekker, supplieren ausgiebig aus Kedrenos; dies wird hier
nicht getan, da dadurch nur noch ein unsicherer Faktor eingeführt wird.

9 Ich sehe hier von kleineren Komplikationen ab, auch davon, dass manchmal Züge dieser Hss.
vielleicht aus ihren Vorlagen stammen.

10 Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass eine Hs. der Familie ο erst im Kap. 128 auf-
taucht (G), und dass die meisten Repräsentanten dieser Familie erst ab Kap. 131 vorhanden sind.
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2 Apparatus historicus

Der apparatus historicus fängt mit Justinian an. Einigermassen vollständig wird
er erst dort, wo die Chronik des Theophanes aufhört, d.h. dort, wo die Logo-
thetenchronik eine historische Quelle ersten Ranges wird. Jedoch ist es eine
schwierige Aufgabe, einen apparatus historicus für den einschlägigen Textab-
schnitt (813–948) herzustellen, eben weil die Zahl der gleichrangigen Quellen,
die als Vergleichsmaterial dienen könnten, gering ist. Jenkins 1965 hat eine
Theorie der relativen Chronologie innerhalb des Werkes aufgestellt (von ihm
auf die Jahre 867–913 verwendet), die von ihm und anderen für die Datierung
geschichtlicher Ereignisse verwendet worden ist. Nach seiner Auffassung kann
die relative Position von Lemmata im Text Sicheres über die Datierung sagen.11

Ich bin dieser Theorie gegenüber jedoch skeptisch. Deshalb habe ich oft nicht,
oder nur mit Vorbehalt, das Datum für Ereignisse gegeben, die nicht absolut
datiert werden, in der wissenschaftlichen Literatur jedoch auf Grund ihrer Pla-
zierung in der Logothetenchronik datiert werden, d.h. nach dem Jenkinschen
Prinzip. Ich habe manchmal meine Unsicherheit im apparatus zum Ausdruck
kommen lassen.12

3 Apparatus fontium, parallelorum, testimoniorum

Der apparatus fontium, parallelorum, testimoniorum, enthält:13

Zitate aus antiker und jüdisch/christlicher Literatur.14

11 Ein Beispiel mag seine Technik erläutern. Kap. 133, § 12, wird eine Sonnenfinsternis er-
wähnt, die sicher auf den 8. August 891 datiert werden kann. Kap. 133, § 14, wird der Tod des
Patriarchen Stephanos erwähnt, sicher auf den 17./18. Mai 893 datierbar. Dazwischen wer-
den einige Ereignisse registriert: (ausser Omina, (Natur)katastrophen) ein arabischer Angriff
auf Samos sowie die Ernennung des Stylianos Zautzes zum basileopator. Traditionell (so z.B.
Grumel 1958) hat man die Ernennung des Stylianos auf etwa das Jahr 888–889 datiert. Dies
geht jedoch nach der Theorie von Jenkins nicht: die Ernennung muss zwischen August 891
und Mai 893 stattgefunden haben, und zwar nach dem, ebenfalls nicht absolut zu datieren-
den, arabischen Angriff.

12 Die folgenden Publikationen sind wichtig gewesen bei der Ausarbeitung des apparatus his-
toricus: ODB, Grumel 1958, Ostrogorsky 1957, Treadgold 1997, Die byzantinischen Kleinchro-
niken, Bd. 1–3, Wien 1975–1979 (ed. P. Schreiner); Lilie 1996; Treadgold 1979; Jenkins 1965;
Kresten/Müller 1995.

13 Vgl. zu diesem Abschnitt die Ausführungen über die Quellenlage in IV, S. 118*ff.
14 Um diese Zitate zu identifizieren, wurden relevante Editionen, Konkordanzen, die Daten-

bank des Thesaurus Linguae Graecae (Thesaurus Linguae Graecae. CD Rom # E. University
of California, Irvine, 2000) usw. herangezogen. Es ist zu bemerken, dass es die Regel sein
dürfte, dass diese Zitate einen langen Weg über Zwischenquellen gegangen sind, um in den
Logothetentext zu gelangen (obwohl, natürlich, die Liturgie und teilweise die Bibel dem
Chronisten sicher geläufig waren).
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Zitate/Parallelen/Testimonien aus einem von mir systematisch exzerpierten
Corpus15 sowie Zitate/Parallelen/Testimonien, die der Sekundärliteratur, Ap-
paraten und Stellenregistern einiger Ausgaben entnommen wurden, oder bei
unsystematischer Lektüre gesammelt wurden:16 die Angaben werden hier mit
einem cf. angeführt – egal, ob es sich um den identischen Text handelt (was,
freilich, selten der Fall ist) oder nicht, ob es sich um Zitate, Parallelen oder Tes-
timonien handelt.17

15 Systematisch exzerpiert wurden Georgios Monachos, Theophanes, Theophanes continuatus
(Vita Basilii), Genesios (nach Lesmüller-Werners/Thurns Apparat), Ps.-Symeon (edierter
Teil), Nikephoros der Patriarche (Historia Syntomos), Scriptor incertus de Leone Armenio.
Von Heiligenviten wurde die Vita Euthymii systematisch exzerpiert. Ich habe auch einige an-
dere Viten durchgearbeitet (und einige Parallelen daraus eingearbeitet) sowie die Kirchenge-
schichte des Eusebios.

16 Ich habe Theodoros Anagnostes nach Hansens Stellenregister durchgearbeitet. Wichtig war
weiter Schreiners Ausgabe der Kleinchroniken (Schreiners nicht-griechische Quellen werden
jedoch nicht aufgenommen). Hier wurde auch das TLG CD Rom verwendet.

17 Zwischen etwa Georgios Monachos und der Logothetenchronik bestehen verschiedene Stu-
fen der Ähnlichkeit, die von einem fast identischen bis zu einem völlig unterschiedlichen
Text reichen. Hier könnte man im Apparat genauer angeben, wie ähnlich die Texte einander
sind. Es scheint jedoch keinen Grund zu geben daran zu zweifeln, dass die Art des Verhält-
nisses zwischen den Texten durchgehend ein und dieselbe ist: sie haben mit grosser Sicher-
heit eine gemeinsame Quelle (vgl. dazu IV, S. 118*f.). Die verschiedenen Stufen der Ähnlich-
keit dürften zumindest teilweise mit der Vorarbeit in verlorenen Vorlagen zu tun haben.
Ferner ist zu bemerken, dass unser Kenntnisstand in den meisten Fällen nicht ausreicht, um
zwischen Abhängigkeit in gerader Linie und Ähnlichkeit durch gemeinsame Quellen zu un-
terscheiden.
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VI Bibliographie

1 Frühere Ausgaben der Logothetenchronik

Urtext

[nach der Hs. Parisinus gr. 1708 (= S)] Ed. Fr. Combefis (nach seinem Tode he-
rausgeg. von Seb. Mabre-Cramoisy), Paris 1685 (Pariser Corpus). Dies ist eine
Ausgabe, aus der oben angegebenen Hs., von Georgios Monachos (813–842),
Symeon Logothetes (842–948) und anderen historischen Texten.1 Die Ausgabe
wurde im Venediger Corpus abgedruckt (Venedig 1729).

[nach der Hs. Parisinus gr. 1708 (= S), der Logothetentext als Georgius conti-
nuatus: dies ist eine Neuausgabe der oben genannten Hs.] Ed. Im. Bekker,
Bonn 1838, S. 763–924 (Bonner Corpus); wiederholt in PG Bd. 109,
Sp. 824–984.

[nach der Hs. Mosquensis Synod. gr. 406 (264/CCLI) (= R)] Georgii Monachi,
dicti Hamartoli Chronicon ab orbe condito ad. annum p. Chr. n. 842 et a diversis scripto-
ribus usque ad a. 1143 continuatum, ed. E. de Muralto, Petropoli 1859; wiederholt
in PG 110, Sp. 41–1261 (die Logothetenchronik, Sp. 980–1193). Dies ist eine
Ausgabe von Georgios Monachos (Anfang-842) und Symeon Logothetes
(842–948). Die Edition basiert auf der Moskauer Hs., enthält aber auch Les-
arten aus den Hss. Vaticanus gr. 153 und Marcianus (Venetus) gr. 608 (= E) so-
wie Beschreibungen einer grossen Anzahl von Hss.2 Muralts Ausgabe enthält,
S. 902–914 (Neudruck PG 110, Sp. 1261–1277), ein Fragment des Anfangs der
Logothetenchronik ((= R0) siehe dazu die Beschreibung von R in III.1.1).

[nach den Hss. Parisinus gr. 854 (= P: bis zum Jahr 813) und Parisinus gr. 1711
(= G: 813–948), G unter dem Namen Leo grammaticus] Ed. Fr. Combefis, Pa-
ris 1655 (Pariser Corpus). Die Ausgabe wurde im Venediger Corpus abgedruckt
(Venedig 1729).

1 Eine Übersicht des Inhalts gibt Sotiroudis 1989, 159f. Vgl. auch unten zu Pseudo-Symeon.
Zu Fehlern und Mängeln der Ausgabe siehe Sotiroudis 1989, 160ff., sowie Markopoulos
1978, 41f.

2 Siehe Sotiroudis 1989, 163; Krumbacher 1897, 356.
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[nach den Hss. Parisinus gr. 854 (= P: bis zum Jahr 813) und Parisinus gr. 1711
(= G: 813–948), das Ganze unter dem Namen Leo grammaticus:3 dies ist eine
Neuausgabe der oben genannten Hss.] Ed. Im. Bekker, Bonn 1842 (Bonner
Corpus). Bekkers Ausgabe wurde wiederholt in PG Bd. 108, Sp. 1037–1164.

[nach der Hs. Parisinus gr. 854 (= P)] Anecdota Graeca e codicibus Manuscriptis
Bibliothecae Regiae Parisiensis II, S. 243–381, ed. J. A. Cramer, Oxonii 1839.

[nach der Hs. Monac. gr. 218 (= T)] Theodosii Meliteni qui fertur chronographia, ex
codice graeco Regiae Bibliothecae Monacensis edidit et reformavit Th. L. F. Ta-
fel (Monumenta saecularia, hrsg. von der Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. zur Feier
ihres hundertjährigen Bestehens am 28. März 1859, III. Cl. Nr. 1), München
1859.

B-Handschrift (Redaktion B)

V. M. Istrin: Prodolzhenie chroniki Georgia Hamartola po Vatikanskomu spisku 153,
Petrograd 1922.

Altslavische Übersetzungen

[Urtext: die sog. Letovnik, Mosquensis Bibliothecae Synodalis 148 (= Sl1)] Le-
tovnik sikrashen ot razlichnich letopisitsi zhe i povedateli izbrani i sistavleni ot Georgia
Grishnaa Inoka III (Izdania Imperatorskago Obshestva Ljubitelej Drevnej Pis-
menosti, LXIX), Moskau 1881 [Faksimile-Ausgabe].

[Urtext: Mosquensis (FIV no 307 der kaiserlichen Bibliothek) (= Sl2 )] V. I.
Sreznevskij, Slavjanskij perevod chroniki Simeona Logotheta, Sankt Petersburg 1905
(Variorum reprints, London 1971).

[Redaktion B: die sog. Vremmenik] V.M. Istrin, Knigy vremennyja obraznyja Geor-
gija Mnicha: chronika Georgija Amartola v drevnem slavjanorusskom perevode: tekst, izsle-
dovanie i slovar, 1–3, Petrograd: Rossijskaja Akademija Nauk, 1920–1930; cf. Die
Chronik des Georgios Hamartolos. In altslavischer Übersetzung [Hrsg. von] V. M. Istrin
mit einer Einleitung und bibliographischen Hinweisen von Friedrich Scholz, 1–3, Mün-
chen 1972.

3 Zu dieser Zusammenstellung siehe Šestakov 1897, 167f.; Serruys 1907, 7ff.; Wahlgren
2001b, 255ff. Zu Fehlern und Mängeln der Ausgabe siehe Sotiroudis 1989, 163ff.
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Sonstiges

Unter dem Namen Symeon (magister) wurde die Chronik des Pseudo-Symeon
publiziert (von der Hs. Paris. gr. 1712): ed. Im. Bekker, Bonn 1838, S. 603–760
(Bonner Corpus) (vgl. oben).

Als Theophanes continuatus wurde die Fortsetzung des Theophanes publiziert
(von der Hs. Vatic. gr. 167, teilweise einer Hs. der Logothetenchronik: siehe
dazu III.1.3, S. 45*): ed. Im. Bekker, Bonn 1838, S. 1–481 (Bonner Corpus).

J. M. Featherstone: „The Logothete Chronicle in Vat. gr. 163“, Orientalia Chris-
tiana Periodica 64/II, 419–434. Dies ist eine fast diplomatarische Transkription
des Abschnittes über Michael III. in dieser Hs. (= C).

Markopoulos 1979 (siehe unten) enthält eine Edition der Fortsetzung über das
Jahr 948 hinaus, die in Vat. gr. 163 überliefert ist.

Übersetzungen finden sich im Pariser Corpus, im Bonner Corpus (CSHB) so-
wie in PG.4

Eine weitere, nicht gedruckte, lateinische Übersetzung bietet die Hs. Chi-
cago univ. libr. 47 (Gr. 3) (siehe III.1.3, S. 43*).

Zu den altslavischen Übersetzungen siehe III.1.2, S. 43*, und III.1.3,
S. 46*.

2 Abgekürzt zitierte Literatur

AASS = Acta Sanctorum
BHG = Bibliotheca Hagiographica Graeca
BZ = Byzantinische Zeitschrift
CFHB = Corpus Fontium Historiae Byzantinae
ClassMed = Classica et Medievalia
CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonner Corpus)
DOP = Dumbarton Oaks Papers
EO = Échos d’Orient
GRBS = Greek, Roman and Byzantine Studies
JÖB = Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik
LSJ = Liddell-Scott-Jones
ODB = Oxford Dictionary of Byzantium
PG = Migne, Patrologia graeca
VizVrem = Vizantijskij Vremmenik

4 Vgl. Sotiroudis 1989, 171.
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1

Υε
« � �ξρονο« τ�νδε τ
ν κ�σμον μ� πρ�τερον �φεστ�τα �ν ξρ�ν8
παρ�γ�ν �πο!ησεν �ν #ρξ$ ο%ραν
ν κα& γ'ν. σψνψπωστη δ* τ$ γ$ τ�
τε +δ�ρ κα& τ
 π,ρ- κα& το,το τεκμ.ριον �ναργ*« τ
 �κ λ!1οψ μ*ν
κα& σιδ.ροψ 2ντ�ν �κ γ'« π,ρ �φ1ονον �3�λλεσ1αι, �κ πηγ�ν τε κα&
φρε�τ�ν +δ�ρ πλο4σιον #ναδ!δοσ1αι. τα4τη« γ5ρ �κ μ� 2ντ�ν
�ποστ�ση« δ'λον 6τι κα& τ5 �ν α%τ$. 2 π�ντα ο7ν γωγονε κατ5 τ�ν
το, Υεο, βο4λησιν. �πειδ� δ* δ!κην σκην'« � ο%ραν
« περιτα1ε&« τ
ν
�ναπολειφ1ωντα τ�πον �σκ�τισεν, ε:πεν � Υε�«- γενη1.τ� φ�«- κα& ε%1;«
σ;ν τ< λ�γ8 = φ4σι« το, φ�τ
« = π�γκαλο« α+τη παρ.ξ1η κα& τ

σκ�το« τ
 �3 #ντιφρ�3ε�« το, ο%ραν!οψ σ>ματο« �πισψμβ5ν διεσκωδασε
κα& τ
ν #λαμπ' �κ τ'« τοια4τη« α?τ!α« #ωρα λαμπρ�τατον �φν� #νωδει-
3εν. 3 6τι δ* π»ν 6, τι Aν πρ
 τ'« το, κ�σμοψ το4τοψ σψστ�σε�«,
�ν φ�τ& Aν, δ'λον. οϊτε γ5ρ αC τ�ν #γγωλ�ν ξορεDαι οϊτε π»σαι αC
�ποψρ�νιαι στρατια& �ν σκ�τ8 δι'γον, #λλE  �ν φ�τ& κα& π�σF ε%φροσ4νF
πνεψματικ$ τ�ν πρωποψσαν ΨαψταD« λειτοψργ!αν �κπληρο,σαι, #φE οH
κα& αHται �κ μ� 2ντ�ν ε?« τ
 ε:ναι παρ.ξ1ησαν. 4 το4τοψ το!νψν το,
φ�τ
« �κ τ'« ε?ρημωνη« α?τ!α« �ναποκλεισ1ωντο« �ν� α71ι« �δημιο4ργησεν
� Υε
« τ
 ν,ν καταλ�μπον κα& φαιδρ,νον τ
ν μετα3; ο%ρανο, κα& γ'«

0

5

10

15

cap. 1: cf. Gen. 1.1–5; Georg. Sync. 3.3–7; cf. etiam cap. 11, § 2 huius chronici 3 �πο!ησεν –
γ'ν: Gen. 1.1; cf. Georg. Sync. 1.7; 2.5; 3.6 8 ο%ραν
« περιτα1ε&«: cf. cap. 2, § 2 huius chronici
9 ε:πεν – φ�«: Gen. 1.3

TO[Cr]HhR0 ab

titulus omnis operis fort.: Ε?« τ�ν κοσμοποιJαν �κ τ'« γενωσε�« κα& ξρονικ
ν �φε3'« σψλλεγ*ν
παρ5 ΣψμεLν μαγ!στροψ κα& λογο1ωτοψ �κ διαφ�ρ�ν ξρονικ�ν τε κα& Cστορικ�ν (vide
introd. III.3.2 ut etiam III.1) 2 � om. R0 τ�νδε τ
ν : τ
ν δ* T πρ�τερον μ� Hh 3 πα-
ραγαγLν ab �ν #ρξ$ om. ab  4 τ
 (pr.) om. T O R0 το,το : το4τοψ (τοψτ 2 R0) O Hh (de
genetivo cf. cap. 26.22) τ
 �κ : το, ab  5 2ντ�« T �φ1ονον : �φ�νον in textu et �φν�
in mg. O �3�λλεσ1αι : …]λεται T2 (post �3�λ non vid. T1) : �π�λλεσ1αι O : �3ελωσ1αι ab
5–6 �κ πηγ�ν τε (δ* R0) – #ναδ!δοσ1αι om. T 7 τ5 – π�ντα : τ�ν �ν α%τ' π�ντ�ν-
π�ντα R0 8 βοψλ2 R0 8–9 το, �ναποληφ1ωντο« O 9 �σκ�τασεν Hh γενη1'ναι ab
10 σ;ν om. R0 α+τη (αϊτη T) : α%γ� Tafel 11 τ
 om. R0 12 post α?τ!α« add. το,τον ab
#ωρα om. Cr Hh 13 δ* π»ν 6, τι : 6 π»ν O το4τοψ : το,δε R0 : om. ab 14–15 π»σαι αC
�ποψρ�νιαι : αC �π!γειαι O 15 σκ�τ8 (sic ut vid. T) : σκ�τει O Cr Hh 16 πνεψματικ$ om.
Cr Hh ΨαψταD« : ΨαψτοD« O R0 : α%τα&« Cr Hh �κπληρο,σαι : �3επλ.ροψν Cr (sic ut vid. Cr)
Hh #φ E  : �φ E  O 17 α%τα& Hh 2ντ�« T 18 �ναπολειφ1ωντο« O �ν� : �κ δεψτωροψ Hh
19 � om. Hh ab φαιδρ4ν�ν R0
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τ�πον. 5 τα,τα γεγωνηται �ν τ$ πρ>τF τ'« κοσμοποι!α« =μωρT.
�ν τα4τF ο7ν τ$ =μωρT λωγει Μ�σ'« �ν τ$ Λεπτ$ Γενωσει �κτ!σ1αι τ5«
ο%ραν!οψ« δψν�μει«.

2 Περ& το, στερε>ματο«

Π�λιν �ν τ$ δεψτωρT =μωρT, τ'« #β4σσοψ #πε!ρ�« κα& #πλωτ�« τ$ γ$
περικεξψμωνη«, προσωτα3ε στερω�μα γενωσ1αι �κ τ�ν �δ�τ�ν �ν μωσ8
α%τ�ν, V κα& μετ5 τα,τα ο%ραν
ν προσηγ�ρεψσε- κα& σ;ν τ< κελε4σμα-
τι τ
 Wργον #πετελωσ1η. 2 στερω�μα δ* �κλ.1η τ
 δημιο4ργημα δι5
τ�ν φ4σιν τ�ν �περκειμων�ν X κα& �ποκειμων�ν �δ�τ�ν λεπτ�ν ο7σαν
κα& #ραι�ν, ο%ραν
« δ* δι5 τ
 κα1ορ»σ1αι τρ�πον δωρρε�« �π*ρ κεφα-
λ'« =πλ�μωνον.

3 Περ& τ'« 1αλ�σση«

Α71ι« δ* τ$ τρ!τF =μωρT �κωλεψσε τ5 �ναπολειφ1ωντα κ�τ� το, στερε>-
ματο« +δατα σψνελ1εDν ε?« σψναγ�γ�ν μ!αν, Yν κα& �π�ν�μασε 1�λασ-
σαν, πρ
« τ
 Zφ1'ναι τ�ν 3ηρ�ν, κα& ο+τ�« κοιλ�τητω« τινε« βα1εDαι
�γγεγενημωναι ε?σεδω3αντο α%τ�.

20

5

5

§ 5: Lepte Genesis  cap. 2 cf. Gen. 1.6–8; Georg. Sync. 3.7–8 7–8 ο%ραν
« – =πλ�μωνον:
cf. Ps. 103(104).2 (�κτε!ν�ν τ
ν ο%ραν
ν [σε& δωρριν)  cap. 3: cf. Gen. 1.9–10; Georg. Sync.
3.8–10

TO[Cr]HhR0 ab cap. 2 TOK[Cr]HhR0 ab  2 ab #β4σ]σοψ TOK[Cr]HhR0 Ab

20 �ν τ$ πρ>τF γεγωνηται ab  21–22 �ν pr. – δψν�μει« om. ab  21 μ�\σ'« O Λεπτ$ :
λοιπ$ T Γενωσει �κτ!σ1αι (�κτεDσ1η Hh) : γεν.σει �πο!ησεν � 1ε
« O cap. 2.1 Περ& το,
στερε>ματο« : sic T2 (non vid. T1) post στερε>ματο« add. β Hh  2 �ν τ$ om. R0 #πε!ρ�«
κα& #πλωτ�« (#πλ�στ�« Cr Hh) : #πλωτ�« κα& #πε!ρ�« R0  3 �μ Hh  4 V om. O μετ5 :
�μιλα O ο%ραν
ν : � 1ε
« O  5 στερω�μα δ* : κα& στερω�μα R0 τ
 : κα& O post δι5 add.
τ
 Hh  6 X om. O κα& om. K λεπτ�ν ο7σαν : �πινοο,σαν O 7 τρ�πον : τρ�π� Hh
δωρρε�« : διαιρωσε�« O 8 =πλ�μωνον (R0 per comp.) : =πλ�μωνο« Hh cap. 3.1 τ'« om. R0
2 Α71ι« : �ν ut vid. O post δ* add. �ν Hh Ab (cf. O; cf. cap. 2.2, 5.2, 7.2) �ναποληφ1ωντα O
κ�τ� : κατ5 T : �ποκ�τ� O 3 +δατα (6ταν O) ante κ�τ� ( l. 2) exhib. R0 σψνελ1εDν : σψν-
εDλεν O κα& om. Ab 4 3ηρ�ν : γ'ν O 5 �γγεγενημωναι (�νγ- T K) : �ν τ' γ' γεν�μεναι
Ab α%τ� : α%τ.ν R0
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4 Περ& τ'« 3ηρ»« κα& τ�ν βλαστησ�ντ�ν �κ γ'«

]ηρ5 δ* = γ' �πεκλ.1η, �πειδ� κα& ^δι�ν �στιν α%τ'« κατ5 φ4σιν τι
πρ�σρημα. τ
 γ5ρ κψρ!�« 3ηρ�ν �στιν γ'. 2 �πειδ� δ* _σπερ τι β�ρο«
#πω1ετο τ5 �ναποκε!μενα α%τ$ +δατα, λοιπ
ν βλαστ�νειν προσετ�ξ1η
βοτ�νην ξ�ρτοψ κα& σπωρμα κατ5 γωνο« κα& 34λον κ�ρπιμον. 3 κα&
ε%1;« πρ
« καρπογον!αν σψγκινη1εDσα τ5 μψρ!α τ�ν βλαστημ�τ�ν
τε κα& φψτ�ν προεβ�λετο γωνη κα& ε%πρεπ�« κα& ξαρ!εσσα #νεφ�νη. ο%
μ�νον γ5ρ �κ τ'« τ�ν ληJν�ν #ναδ�σε�« �φαιδρ4νετο, #λλ5 κα& κωδρ�ν
κα& κψπαρ!σσ�ν σ;ν τ$ �λλF τ�ν δωνδρ�ν πλη14ι α%τομ�τ�« �3 α%τ'«
#νακψχ�ντ�ν Cκαν�« κατεκοσμεDτο.

5 Περ& τ�ν φ�στ.ρ�ν

Π�λιν �ν τ$ τετ�ρτF =μωρT φ�στ'ρα« ε:πε γενωσ1αι, κα& �γωνετο aλι�«
τε κα& σελ.νη κα& �στρα, κα1L« bβοψλ.1η � κελε4σα«. 2 κα& τ
 κα1α-
ρ>τατον �κεDνο φ�« τ
 �ν τ$ πρ>τF †κτ!σει �ν =μωρT† �ν το4τοι« κατα-
μερ!σα« πολψμερ' �3 α%τ�ν παρωσξετο τ< παντ& cφωλειαν- 3 μ!αν
μ*ν τ�ν �κ το, φα!νειν κα& ταD« ο?κε!αι« λαμπηδ�σι καταψγ�ζειν τ
ν

5

10

5

cap. 4: cf. Gen. 1.11–13  cap. 5: cf. Gen. 1.14–19; Georg. Sync. 3.10–11

TOK[Cr]HhR0 Ab

1 κα& (κα& : κα& περ& Ab : om. O) τ�ν βλαστησ�ντ�ν �κ (�κ om. O) γ'« (post γ'« add. =(μωρα)
δ Hh) om. T : non adhib. R0 2 ]ηρ5 δ* = γ' �πεκλ.1η (�κλ.1η Hh et ut vid. R0 (…]�κλ.1η
R0)) : α+τη (?) �πεκλ.1η γ' O �πειδ� : eδη O α%τ'« : α%τ' Hh : α%τ� R0 : α%τ'« κα& Ab
τι : τ
 O K R0  3 κψρ!�« – γ' : το, πηρο, �στ&ν O τι : τ
 O  4 �ναπω1ετο Ab �ναπο-
κε!μενα – λοιπ
ν : �ν α%τ' E [αποκε!μενα +δατα λοιπ
ν] R0 +δατα : τ' γ' O 5 γωνο« κα&
34λον : καιρ
ν O  6 σψγκινη1εDσα : σψγκινη1εDσαν O : σψγκινη1ωντα K : κινη1εDσα Hh :
κινη[… R0  7 τε om. K προεβ�λετο (-β�λλετο K R0 Ab) : περι�β�λλετο T γωνη : �ν1η Ab
κα& ter. om. K post ξαρ!εσσα add. #1ρ�ον fπασα Ab #νεφ�νη : σψνανεφ�νη R0  8 μ�ν�ν
Hh ληJν�ν : ληJ�ν R0 Ab recte #ναδ�σε�« : #ναδ�σε�« ut vid. Abac  9 πλη14gα Hh
10 #νακ4χαντα Hh cap. 5.1 post φ�στ.ρ�ν add. =(μωρα) δ Hh  2 �ν om. O  3 τε om.
Ab  4 �κεDνο : �κεDν� T : �κεD K : �κε!νον Hh κτ!σει �ν =μωρT (fort. hμ(ετ?)ωρα R0) : κτισ1*ν
=μωρα O : =μωρα Cr Hh : κτ!σει, �ν& =μωρα Abac : κτ!σει, �ν = =μωρα Abpc2 : fort. scrib. κτ!σε�«
=μωρT (vel τ'« κτ!σε�« =μωρT: sic Kambylis), sed fort. exhibebat archetypus omnium codicum
in textu �ν τ$ πρ>τF κτ!σει et in mg. �ν α' =μωρT : sententiam corruptam esse suspicatus est
Tafel το4τοι« : το4τ� O  4–5 καταμερ!σα« : καταμετρ.σα« R0  5 α%τ�ν : α%το, Cr Hh
τ< om. Cr Hh 6 τ�ν : το, T : om. Hh ταD« (ταD ut vid. O) ο?κε!αι« λαμπηδ�σι om. Cr Hh
καταψγ�ζει K
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κ�σμον πλοψσ!�«, Ψτωραν δ* τ�ν �κ το, #ν!σξειν κα& καταδ4εσ1αι α?τ!αν
ο7σαν τ'« τ�ν ξρ�ν�ν #παρι1μ.σε�«, �λλην δ* τ�ν δι� τιν�ν σημε!�ν
ε%εργετο,σαν διαφ�ρ�« το;« ε%σεβ�« στοξαζομωνοψ« κα& μ� πωρα το,
μωτροψ περιεργαζομωνοψ«, 4 οi� �στι κα& δι5 τ'« σελ.νη« πολλ�κι«
σημαιν�μενα. λεπτ� γ5ρ ο7σα ταD« #κτDσι περ& τ�ν =μωραν κα& κα1αρ5
στα1ερ5ν ε%δ!αν κατεπαγγωλλεται, παξεDα δ* ταD« κερα!αι« κα& �πωρψ-
1ρο« φαινομωνη X +δ�ρ λ�βρον #π
 νεφ�ν X ξειμ�να Wσεσ1αι μην4ει.
5 [σα4τ�« κα& � aλιο« #ν1ρακ>δη« γιν�μενο« κα& +φαιμο« ταD« #κτDσιν
X τ< #παψγ�σματι βια!αν κ!νησιν δηλοD �πιγενωσ1αι. πολλ�κι« ο7ν
�κ τ'« τοια4τη« σημει>σε�« cφελ.1ησαν πολλο& πλ�τ'ρω« τε κα&
γε�ργο& κα& �δοιπ�ροι.

6 Περ& τ�ν ?ξ14�ν κα& τ�ν πετειν�ν

EΕν δ* τ$ πωμπτF =μωρT �κωλεψσεν �3αγαγεDν τ5 +δατα Ψρπετ5 χψξ�ν
ζ�σ�ν κα& πετειν5 κατ5 τ
 στερω�μα το, ο%ρανο, πετ�μενα- κα& σ;ν
τ< προστ�γματι τ
 Wργον �τελειο,το, τ'« πρ
« τ
 ζ�ογονεDν �πιτη-
δει�τητο« �γγενομωνη« τοD« +δασιν. ε%1;« γ5ρ 1�λασσα μ*ν τ5 παντο-
δαπ5 γωνη τ�ν κτην�ν #πωτεκε, ποταμο& δ* κα& λ!μναι τ�ν ο?κε!�ν κα&
κατ5 φ4σιν ?ξ14�ν �πληρ>1ησαν. 2 προ.γαγε δ* α71ι« κα& τ5 πε-
τειν5 τ5 +δατα, τρ�πον τιν5 σψγγωνειαν πρ
« τ5 νηκτ5 Wξοντα. _σπερ
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§ 5: cf. Basil., Homiliae in Hexaemeron 4.12  cap. 6: cf. Gen. 1.20–23; Georg. Sync. 3.11–13

TOK[Cr]HhR0 Ab

7 τ�ν : το, K #νωσξην T καταδ4νασ1αι K  8 τ�ν om. Hh  9 �νεργο,σαν Ab δια-
φ�ρ�ν K  9–10 κα& – περιεργαζομωνοψ« om. O  10 οi� : fort. scrib. οjα (cf. infra σημαιν�-
μενα) ε?σι O K κα& : κα& τ5 O : κα& = Ab  11 σημαιν�μενα (-�μενον Hh : -ομων� T) :
σημειο4μενα O K : σημαινομωνη Ab, fort. recte post ο7σα add. α+τη Ab τ�ν : τρ!την Ab
recte  12 στα1ηρ5ν O K παξεDα : παξεD« O : παγ!α K  13 φαινομωνη : γενομωνη K
λ�βρ�ν Hh  14 γιν�μενο« : γεν�μενο« K Ab : φαιν�μενο« O +φημο« Hh  15 post τ<
#παψγ�σματι (τοD« #παψγ�σμασιν Cr Hh) add. X 2μβρ�ν καταφορ5ν, X πνεψμ�τ�ν Ab
�πιγ!νεσ1αι Hh Ab cap. 6.1 post πετειν�ν add. =μερ ε Hh  2 δ* om. Hh  3 τ
 στερω�μα
το, ο%ρανο, πετ�μενα : γωνο« O  5 �γγενομωνοψ ut vid. Hh γ5ρ om. O K 1�λαττα K
μ*ν ante γ5ρ exhib. Hh  6 κτην�ν : νηκτ�ν R0 Ab recte ut vid., sed fort. scrib. κητ�ν sec.
Gen. 1.21 δ* ut vid. om. O ο?κε!�ν : ?δ!�ν Hh κα& alt. om. T Hh (cf. fort. cap. 4.2–3 ^δι�ν
�στιν α%τ'« κατ5 φ4σιν τι πρ�σρημα) 7 προσ.γαγε Ab 8 τρ�π� Hh post τιν5 add.
κα& R0 σψγγενε!α« K πρ
« τ5 νηκτ5 Wξοντα : Wξοντα πρ
« τ5 νηκτ5 O



[Taf. 3–4] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 5,3–7,3 9

γ5ρ οC ?ξ14ε« �ν τοD« +δασι τ$ μ*ν κιν.σει τ�ν πτερ4γ�ν �π& τ
 πρ�σ�
ξ�ρο,σι, τ$ δ* σψξν$ μεταστροφ$ το, ο%ρα!οψ τ5« ε%1ε!α« α%τοD«
�ρμ5« ο?ακ!ζοψσιν, ο+τ� κα& τ5 πετειν5 κατ5 τ
ν #ωρα νηξ�μενα
τωμνοψσι μ*ν το,τον, περ�σι δ* 6ποψ κα& βο4λονται.

7 Περ& τ�ν κτην�ν κα& τ�ν 1ηρ!�ν

Α71ι« δ* �ν τ$ kκτF =μωρT �πετρ�πη �3αγαγεDν = γ' χψξ�ν ζ�σαν κατ5
γωνο«- τετρ�ποδα κα& Ψρπετ5 κα& 1ηρ!α- κα& ε%1;« προ.γαγε τ� τε
�γρια κα& aμερα ζ<α. χψξ�ν δ* ζ�σαν �3αγαγεDν �κωλεψσεν, jνα �κ
το4τοψ γιν>σκηται τ'« τε #λ�γοψ χψξ'« = διαφορ5 κα& τ'«
#ν1ρ�πε!α«. �κ γ5ρ γ'« �φ4η τ�ν #λ�γ�ν = χψξ., = δ* το, #ν1ρ>ποψ
�κ το, 1ε!οψ �μφψσ.ματο« σψνωστη. 2 κα& 6τι γεηρ5 = τ�ν #λ�γ�ν
χψξ., �3 α%τ'« �στιν γν�ναι π�λιν τ'« Γραφ'«. ε^ρηται γ�ρ- χψξ�
παντ
« κτ.νοψ« τ
 αiμα α%το, �στιν. αiμα δ* πηγν4μενον ε?« σ�ρκα
μεταβ�λλεται, σ5ρ3 δ* φ1ειρομωνη ε?« γ'ν #ναλ4εται- ε?κ�τ�« ο7ν
γε>δη« = χψξ� το, #λ�γοψ. 3 �πειδ� δ* λοιπ
ν τ< καταλλ.λ8 κ�λλει
τ5 π�ντα διεκοσμεDτο (ο%ραν
« μ*ν ταD« τ�ν φ�στ.ρ�ν α%γαD«, 1�λατ-
τα δ* κα& #�ρ τοD« νηκτοD« κα& #ερ!οι« τ�ν ζl�ν, γ' δ* ταD« παντο!αι«
διαφοραD« τ�ν φψτ�ν τε κα& βοσκημ�τ�ν), _σπερ τιν5 βασιλωα � το,
παντ
« ποιητ�« ε?σ�γει τ
ν �ν1ρ�πον �ν κ�σμ8, ο%ξ [« #π�βλητον
Wσξατον κτ!σα«, #λλE [« fμα τ$ γενωσει βασιλε4ειν Zφε!λοντα.
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cap. 7: cf. Gen. 1.24–25; Georg. Sync. 3.13–18 8–9 χψξ� (alt.) – �στιν: cf. Lev. 17.11 (cf. Deut.
12.23; Gen. 9.4)

TOK[Cr]HhR0 Ab 16 ab [« TOKHhR0 Ab

9 μ*ν om. R0 τ
 : τ� T : τοD« Hh : an scrib. τ5?  10 τ5« om. Ab  10–11 �ρμ5« α%τοD« Cr
Hh 11 ο+τ�« Hh κατ5 : �π& ut vid. O cap. 7.1 post 1ηρ!�ν add. =μωρα « Hh  3 κα& alt.
om. K  4 δ* om. O 5 το4τοψ (τοψτ 2 R0) : το4τ�ν Ab γιν>σκεται Hh τε om. O Hh
χψξ'« : ζ�'« Hh  6 #ν1ρ�πε!α« : το, #ν1ρ>ποψ Ab �κφ4ει O τ�ν #ν1ρ>π�ν R0
7 σψνωστηκε O R0 γεηρ5 = : �κ γ'« O 8 π�λιν γν�ναι Hh Ab ε^ρηκε Hh 9 πηγν4με-
νο« K 10 ε?κ�το« T 11 δ* om. R0 12 τ5 om. R0 διεκοσμεDτο : διεκοσ2μειτο R : διεκ�σμητο
T : διεκεκ�σμητο Hh : διακεκ�σμητο K Ab (cf. 4.10 κατεκοσμεDτο)  12–13 1�λαττα : 1�λασσα
Hh : non adhib. R0  13 post νηκτοD« add. τε Ab  13–14 ταD« παντο!αι« (παντο!οι« Ab) –
βοσκημ�τ�ν (κοσμημ�τ�ν O) : �μο!�« τοD« διαφ�ροι« φψτοD« κα& βοσκ.μασιν Hh : [παν-
το!αι« – διαφορα] non vid. R0 15 ε?σ�γη T
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8 Περ& τ'« κατασκεψ'« το, #ν1ρ>ποψ

Τ! γ�ρ φησιν = Γραφ.; κα& ε:πεν � Υε�«- ποι.σ�μεν �ν1ρ�πον κατ E
ε?κ�να =μετωραν κα& κα1 E �μο!�σιν, κα& #ρξωτ�σαν τ�ν ?ξ14�ν τ'«
1αλ�σση« κα& τ�ν πετειν�ν το, ο%ρανο, κα& τ�ν 1ηρ!�ν κα& π�ση« τ'«
γ'«. 2 κα& τ5 μ*ν �λλα π�ντα κτ!σματα ’ρ.ματι μ�ν8 παρ.ξ1η, � δ*
�ν1ρ�πο« Wσξεν �3α!ρετ�ν τι κατ5 τ�ν πο!ησιν παρ5 τα,τα. βοψλ'«
γ5ρ προηγησαμωνη« �κτ!σ1η, jνα �κ το4τοψ δειξ1$, 6τι περ τ!μι�ν τι
ξρ'μα �π�ρξει. 3 τ
 γ5ρ »ποι.σ�μεν �ν1ρ�πον κατ E ε?κ�να =μετωραν
κα& κα1 E �μο!�σιν« ο%δ*ν kτερον δε!κνψσιν, X 6τι σψμβο4λ8 �ξρ.σατο
� πατ�ρ τ< μονογενεD α%το, ψC< �π& τ$ το4τοψ κατασκεψ$, τ<
#παψγ�σματι τ'« δ�3η«, κατ5 τ
ν #π�στολον, κα& ξαρακτ'ρι τ'«
�ποστ�σε�« α%το,. οϊτε γ5ρ �ν'ν �λλ8 τιν& σψμβο4λ8 κεξρ'σ1αι X
τ< ζ�ντι κα& �νψποστ�τ8 α%το, λ�γ8, τ< #παραλλ�κτ8 κατ E ε?κ�να
κα& �μοοψσ!8 κα& ?σοδψν�μ8. 4 ε^κοσι δ4ο Wργα, [« λωγει Μ�σ'«, Wκτι-
σεν � Υε
« �ν ταD« m3 =μωραι«. δι
 κα& ε^κοσι δ4ο γρ�μματα κα& βιβλ!α
τοσα,τα παρE ’ Εβρα!οι« κα& ε^κοσι δ4ο γενεαρξ!αι #π
 EΑδ5μ μωξρι E Ια-
κ>β.

9 Ε?« τ�- κατ E ε?κ�να

EΕπειδ� το!νψν, [« ε^ρηται, βασιλε;« _σπερ ε?σ.ξ1η �ν κ�σμ8 �
�ν1ρ�πο«, ε?κ�τ�« κα& κατ E ε?κ�να Υεο, γεγωνηται. Wδει γ5ρ τ
ν μωλλον-
τα �ρξειν τ�ν �λλ�ν _σπερ τιν5 ε?κ�να ε:ναι Wμχψξον τ'« το, βα-
σιλω�« �μοι�τητο«, ο%κ �ν πορφψρ!δι κα& σκ.πτρ8 κα& διαδ.ματι τ�ν
#3!αν �μφα!νοντα, �πε& μηδ* τ
 #ρξωτψπον �ν το4τοι« �στ!ν, #λλE �ν τ<
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cap. 8.2–5 κα& – γ'«: Gen. 1.26 10–12 τ< #παψγ�σματι – α%το,: Hb. 1.3 § 4: cf. Georg.
Sync. 3.14–18 (Lepte Genesis?)

TOKHhR0 Ab

3–4 τ'« 1αλ�σση« om. O 4 κα& ter. om. K : κα& τ�ν κτην�ν κα& Ab sec. Gen. 1.26
5 π�ντα om. Hh παρ'κται Hh  6 τι κατ5 : τινα τ5 K παρ5 τα,τα : περ�σαντα K
7 �κ το4τοψ : Wκτοτε Hh δειξ1εD R0  8 �π�ρξει (per comp. R0) : �π�ρξη T  10 α%το,
(α%τ� K) ψC< : ψC< α%το, O  11 ξαρακτ'ρι (per comp. R0) : ξαρακτ'ρα Ab  12 σψμ-
βο4λ� τιν& T  14–17 ε^κοσι (ε^κοσι κα& O) – E Ιακ>β om. Ab  14–15 Wργα Wκτισεν � 1ε
« δ*
λωγει μ�ψσ'« K  14 Μ�σ'« : μ�ψσ'« O K : μ�ψσ�« R0  15 � om. Hh 16 γενεαρξ!αι :
γενεαλογ!αι K : cf. Georg. Sync. 3.16 (γεναρξ-) μωξρι« O K Hh cap. 9.3 κα& : ο7ν κα& R0 :
om. K γεγωνηται : fort. scrib. γεγωννηται 4–5 παμβασιλω�« Ab 6 �μφα!νοντα (R0 per
comp.) : �μφα!νοντι Hh μηδ* : δ� δ* K : δ� μ� δ* R0 �στ!ν : Aν O K
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κεκοσμ'σ1αι τ$ #φ1αρσ!T κα& #1ανασ!T κα& #ρετ$. 2 το4τοι« γ5ρ τι-
μη1ε&« � �ν1ρ�πο« †τ�ν πρ
« τ
 πρ�τ�τψπον ε?κ�να �μοι�τητα†
διασlζει. Wτι δ* κα& = α%τε3οψσι�τη« τ
 βασιλικ
ν κα& �πηρμωνον τ'«
φ4σε�« το, #ν1ρ>ποψ κα& πρ
« τ�ν 1ε!αν ε?κ�να �μφερ*« προφανωστατα
δε!κνψσιν, κα& κατ5 το,τον τ
ν λ�γον κα& ξειρ�ν Υεο, Wργον �
�ν1ρ�πο«, δι5 τ
 τ!μιον τ'« κατασκεψ'«- βοψλ'« γ5ρ �νωργεια τ
 π»ν.
3 ε:τα, μετ5 τ�ν το4τοψ δι�πλασιν, τ! φησιν = Γραφ.; κα& σψνετωλεσεν �
Υε
« �ν τ$ =μωρT τ$ kκτF τ5 Wργα α%το,, n �πο!ησε, κα& κατωπαψσεν �ν
τ$ =μωρT τ$ Ψβδ�μF #π
 π�ντ�ν τ�ν Wργ�ν α%το,, oν �πο!ησεν, κα&
η%λ�γησε τ�ν =μωραν τ�ν Ψβδ�μην κα& =γ!ασεν α%τ.ν, 6τι �ν α%τ$
κατωπαψσεν #π
 π�ντ�ν τ�ν Wργ�ν α%το,, oν eρ3ατο � Υε
« ποι'σαι.

10 Περ& το, σαββ�τοψ

Τ!νο« ξ�ριν τ�ν Ψβδ�μην =μωραν ε%λ�γησεν � Υε
« μ�νον κα& ο%ξ& τ5«
π�σα«; 6τι Ψκ�στη τ�ν �λλ�ν �κ τ'« �ν α%τ$ γενομωνη« δημιοψργ!α«
Wσξεν τ�ν ε%λογ!αν, �πειδ� δ* Wμελλεν α+τη μωνειν #γωραστο«, μηδεμι»«
�ν α%τ$ γενομωνη« δημιοψργ!α«, το4τοψ ξ�ριν η%λογ.1η κα& α%τ� �π

Υεο,. 2 π�λιν ο7ν = Γραφ.- κα& �φ4τεψσε Κ4ριο« � Υε
« παρ�δεισον �ν
EΕδωμ, κατ5 #νατολ�«, κα& W1ετο �κεD τ
ν �ν1ρ�πον, Vν Wπλασεν. κα&
�3ανωτειλεν � Υε
« Wτι �κ τ'« γ'« π»ν 34λον [ραDον ε?« 6ρασιν κα& καλ
ν
ε?« βρ�σιν κα& τ
 34λον τ'« ζ�'« �ν μωσ8 το, παραδε!σοψ κα& τ
 34λον
το, ε?δωναι γν�στ
ν καλο, κα& πονηρο,.
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13–17 κα& – ποι'σαι: Gen. 2.2–3  cap. 10.6–10 κα& – πονηρο,: Gen. 2.8–9

TOKHhR0 Ab

7 κοσμεDσ1αι R0 τ$ – #ρετ$ : τ' #ρετ' κα& #φ1αρσ!α O : τ�ν #φ1αρσ!αν κα& #1ανασ!αν
κα& #ρετ�ν Hh 8 τ�ν πρ
« τ
 (τ�ν T) πρ�τ�τψπον ε?κ�να (ε?κ�να κα& O K) �μοι�τητα
(�μοι�τητα (R0 per comp.) : -η vel -α ut vid. Hh) : quod corruptum esse vid. (fort. ε?κ�να ut glossa
delendum) 9 �πηρτημωνον T 10 �μφανωστατα R0 11 κα& pr. om. Ab 13 το4τοψ : το,δε
Ab 13–14 = – Υε
« : � 1ε
« κα& σψνετωλεσεν Hh 14 �ν pr. om. R0 15 #π
 – �πο!ησεν om.
Ab 16 ε%λ�γησεν R0 Ab α%τ.ν om. T 17 π�ντ�ν om. Hh R0 cap. 10.1 ad σαββ�τοψ
add. in mg. ι Hh  2 τ�ν =μωραν τ�ν Ψβδ�μην Hh bλλ�γησεν Hh 3 4π�σα« K 4 �πει-
δ� – #γωραστο« : �π& τ'« ζ R0 δ* om. Hh 4–5 μηδεμι»« (ο%δ*μι»« R0) – δημιοψργ!α« om.
Ab 5 γενομωνη« �ν α%τ' K ε%λογ.1η Hh R0 Ab 5–6 κα& α%τ� (α+τη Ab) �π
 (�π
 το,
Hh : παρ5 Ab) Υεο, : παρ E  α%το, κα& α%τ' O  6 post ο7ν add. φησ&ν R0 post Υε
« add.
τ
ν K 7 κατ E  Ab 8 Wτι � 1ε
« Hh
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11 Περ& το, παραδε!σοψ

Τ�ν λογικ�ν �π�στασιν τιμ'σαι προ1ωμενο« � Υε
« #φ�ρισμωνον κα-
τασκεψ�ζει κα& λαμπρ
ν ο?κητ.ριον κα& π�ση« γωμον 1ψμηδ!α« κα&
κα1!στησιν �κεD τ
ν EΑδ�μ. 2 Wστι δ* �ντα,1α γενομωνοψ το, λ�γοψ 1αψ-
μ�σαι τ�ν �φατον το, Υεο, φιλαν1ρ�π!αν, 6τιπερ πανταρξικ�ν Wξ�ν
κα& #Jδιον �3οψσ!αν ε?« τ
 π»ν Ψαψτ
ν κα& γε�ργεDν �πωδ�κε δι5 τ
ν
�ν1ρ�πον. � γ5ρ τοσο,τον μωγε1ο« ο%ρανο, κα& γ'« κα& 1αλ�ττη«
λ�γ8 �ποστησ�μενο« πολλ< μ»λλον παρ�δεισον Cκαν
« Aν καταφψ-
τε,σαι ’ρ.ματι κα& λ�γ8 ’ριζ�σαι τ
 παν�λβιον ξ�ρ!ον. #λλE, [« ε^ρηται,
δι5 τ�ν πρ
« τ
ν �ν1ρ�πον τιμ�ν κα& φψτοψργ
« γ!νεται μψστικ< τινι
λ�γ8 � #καμ�τ�« τ�νδε τ
ν κ�σμον �κ το, μ� 2ντο« ε?« τ
 ε:ναι 1ελ.σει
μ�νF παραγαγ>ν. 3 ε:τα α71ι« = Γραφ.- κα& eγαγεν � Υε
« π�ντα τ5
1ηρ!α κα& τ5 κτ.νη κα& τ5 Ψρπετ5 πρ
« τ
ν EΑδ5μ ?δεDν, τ! καλωσει α%τ�,
κα& π»ν, V �κ�λεσεν α%τ
 EΑδ�μ, το,το 2νομα α%τ<.

12 Περ& τ'« Zνομασ!α« τ�ν ζl�ν

’Ορ»ν ο7ν Aν κα& �ντε,1εν τ�ν τιμ�ν μετ5 τα,τα το, #ν1ρ>ποψ, Yν Wσξεν
�3 α%τ'« τ'« γενωσε�«. _σπερ γ5ρ #γελ�ρξη« τι« προ%κ�1ητο EΑδ�μ,
κα& � Υε
« Aγε πρ
« α%τ
ν τ5 μψρ!α τ�ν 1ηρ!�ν κα& τ�ν κτην�ν κα&
τ�ν πετειν�ν γωνη, jνα =γεμ�να το,τον ξειροτον.σF, Vν κατ E ε?κ�να
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§ 1: cf. Gen. 2.8; 2.15  11–12 � – παραγαγ>ν: Iohannes Damasc., Expositio Fidei 8.38sqq.;
77sqq.; Basil., Adversus Eunomium 29, p. 760.23–24; cf. etiam principium huius chronici
12–14 κα& – α%τ<: cf. Gen. 2.19; Georg. Sync. 4.14–15  cap. 12: cf. Gen. 2.19–20

TOKHhR0 Ab cap. 11.3 a κα& ter. TCOKHhR0 Ab

2 #φ�ρισμωνον om. R0  2–3 κατασκεψ�ζη R0  3 ο?κητ.ριον : μονητ.ριον Ab γωμ�ν T
O Hh R0 Abac κα& ter. om. O  4 γεν�μενοι R0  5 το, 1εο, τ�ν �φατον C Hh R0 6τι K
6 post #Jδιον add. τ�ν C Ψαψτ
ν (Ψαψτ' Hh) post γε�ργεDν transp. R0 �πιδωδ�κε K
7 1αλ�σση« Hh 8 παρ�δεισον post καταφψτε,σαι transp. R0 9 τ� q.ματι K
11 #καμ�ντ�« Hh  12 ε:τ E  C  13 Ψρπετ5 : πετειν5 Ab, quod scrib. sec. Gen. 2.19 (cf. et in-
fra cap. 12, § 1)  14 α%τ
 : α%τ� C K : α%τ5 O R0 Ab (α%τ
 Gen.) : om. Hh α%τ� : α%το, K :
α%τοD« Hh R0 (α%το, Gen.) cap. 12.1 Περ& – ζl�ν om. C τ'« om. Hh Zνομασ!α« post
ζl�ν transp. R0 post ζl�ν add. ια Hh 2 Aν : �στι R0 τ�ν τιμ�ν : τιμ�ν K : τ�ν τιμ�ν
τ�ν Ab  3 τ'« om. Ab γενν.σε�« R0 τι« om. K προκ�1ητ R0 4–5 τ�ν pr. – πετει-
ν�ν (Ψρπετ�ν C : πτην�ν Ab) om. Hh 4 κα& τ�ν κτην�ν bis exhib. R0 5 το,τον
(το4τον Hh) : το4τ�ν C O Ab ξειροτον.σει T Hh R0 post Vν add. rν O
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?δ!αν πεποι.κει. 2 κα& �κεDνο« μ*ν 1ε!8 καταπνεψσ1ε&« κα& προφητικ<
πνε4ματι Zν�ματα κ4ρια Ψκ�στ8 τ�ν #λ�γ�ν �πω1ηκεν, τ5 δ* ζ<α
_σπερ τιμ�ν μεγ�λην �κ τ'« �πικλ.σε�« λαβ�ντα ο+τ�« �ν σψζψγ!T
�πεξ>ροψν.

13 Περ& τ'« ποι.σε�« τ'« γψναικ�«

EΕπειδ� δ* �3 4π�ντ�ν το4τ�ν τ�ν γεν�ν ο%δ*ν Aν 6μοιον τ< EΑδ�μ, ε:-
πε π�λιν � Υε�«, κα1� φησιν = Γραφ., ο% καλ
ν ε:ναι τ
ν �ν1ρ�πον
μ�νον- ποι.σ�μεν α%τ< βοη1
ν κατ E α%τ�ν, βοη1
ν λωγ�ν τ
 1'λψ δι5
τ
ν τ'« παιδογον!α« λ�γον, σψνεργεDν μωλλον τ< #νδρ& πρ
« τ�ν το,
γωνοψ« αϊ3ησ!ν τε κα& διαμον.ν. 2 α71ι« δ* �πιλωγει- κα& �πωβαλεν �
Υε
« Wκστασιν �π& τ
ν EΑδ5μ κα& +πν�σε κα& Wλαβε μ!αν τ�ν πλεψρ�ν
α%το, κα& #νεπλ.ρ�σε σ�ρκα #ντ E α%τ'« κα& sκοδ�μησε τ�ν πλεψρ�ν,
Yν Wλαβεν #π
 το, EΑδ�μ, ε?« γψναDκα. 3 Wστι δ* � ε?ρημωνο« τ'« Γραφ'«
σκοπ
« οHτο«- κρ!να« � �ν σοφ!T τ5 π�ντα ποι.σα« Υε
« δο,ναι τ<
EΑδ5μ βοη1
ν κατ E α%τ�ν, [« �πηγγε!λατο, ο%κ �κ γ'« πλ�ττει τ
 1'λψ,
κα1�περ τ
ν �νδρα, #λλE ε?« +πνον τρωπει το,τον, καταφορt πνε4ματο«
τ
ν νο,ν α%το, φαντασι>σα«, κα& τ
ν τ'« χψξ'« Zφ1αλμ
ν ε?«
�πληστον φ�τ
« 2χιν �κκαλεDται, jνα τ$ φαντασ!T το, τοιο4τοψ
κ�λλοψ« κατεξ�μενο« μ� γν< τ
 γιν�μενον. ε:τα λαμβ�νει μ!αν τ�ν
πλεψρ�ν α%το, #καμ�τ�« α^σ1ησιν #λγηδ�νο« α%τ< μ� �παγαγLν κα&
ε%14«, [« τεξν!τη« κα& ?ατρ
« σ4ντομο«, τ
 λεDπον δι5 σαρκ
«
#νεπλ.ρ�σεν. 4 �ν 6σ8 δ* τ�ν χψξ�ν †τ$ #κορωστ8 τ'« 1ε!α« =δον'«†

5

10

15

cap. 13.2–4 ε:πε – α%τ�ν: Gen. 2.18 6–9 κα& alt. – γψναDκα: Gen. 2.21–22

TCOKHhR0 Ab

6 πεποι.κει : �πεποι.κει C O K : πεπο!ηκεν R0 κατεμπνεψσ1ε&« C 7 Zν�ματα κ4ρια : 2νο-
μα Hh Ψκ�στοψ Hh cap. 13.1 post Περ& add. et expunxit τ'« Zνομασ!α« τ�ν ζ>�ν O
γψν'« ιβ Hh  3 κα1>« K  4 post α%τ< add. κα& O κατ E  α%τ�ν, βοη1
ν om. O λωγ�ν :
λωγει Hh 5 τ�ν … λογ 2  O μωλλον (μωλλ�ν R0) : μωλλοντα Ab 6 τε om. C  7 μ!αν :
-ν non vid. T  8 #ντεπλ.ρ�σε T α%τ'« : α%το, Hh  9–10 σκοπ
« τ'« γραφ'« O K
10 οHτο« : ο+τ�« O Hh R0 Ab τ< : τ
ν Hh 11 κατ E  α%τ�ν om. O K post �πηγγε!λατο
add. κα& C  12 post κα1�περ add. κα& R0 �ν … δα ut vid. K προτρωπει O 13 τ�ν …
Zφ1αλμ�ν T 14 φ�τ& Hh �γκαλεDται Hh το, τοιο4τοψ : τοιο4τοψ O : το,τον K
16 #καμ�τεψτον Hh �π�γ�ν C 17 ε%1ω�« Hh [« : � C post τεξν!τη« add. �ριστο« Ab
σ4ντομο« : σψντ�μ�« in app. Tafel λοιπ
ν O post δι5 add. τ'« K 18 δ* : γ5ρ R0

2 ut vid.
τ�ν χψξ�ν om. O τ$ (τ< C) – =δον'« corruptum esse vid. : fort. scrib. τ$ #κορωστ8 τ'«
1ωα« =δον$ (Reinsch) vel sec. C τ< #κορωστ8 τ'« 1ε!α« =δον'«
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περιωσπα, τ�ν πλεψρ�ν, Yν Wλαβεν, sκοδ�μησεν ε?« γψναDκα, μψστικ�«
�κτψπ>σα« α%τ�ν ε?« ζ<ον λογικ�ν, κ�λλει #μηξ�ν8 κα& σξ.ματι
ε%πρεπεστ�τ8 κεκοσμημωνον, κα& �γει το,το πρ
« τ
ν EΑδ�μ. 5 ε:τα
�κεDνο«, fτε 1ε!οψ πνε4ματο« μωτοξο« 5�ν, �γν�κ>«, 6τι �3 α%το, Aν, φησ!-
το,το Zστο,ν �κ τ�ν Zστ�ν μοψ κα& σ5ρ3 �κ τ'« σαρκ�« μοψ. α+τη
κλη1.σεται γψν., 6τι �κ το, #νδρ
« α%τ'« �λ.φ1η α+τη. 6 �ρ�ν ο7ν �
EΑδ5μ τ�ν γψναDκα ο%ξ [« γψναDκα 1ε>μενο« Wπασξεν, #λλE [« Ψαψτ
ν
�ρ�ν πνεψματικ�« η%φρα!νετο, τ�ν �μο!αν βλωπ�ν κα& τα4την Wξοψσαν
κατασκεψ.ν. [σα4τ�« δ* κα& = γψν� 1ε�ρο,σα τ
ν �νδρα μεγ�λ�«
bγ�λλετο, κατ E α%τ
ν ο7σαν Ψαψτ�ν �ννοο,σα. 7 2ντ�ν ο7ν α%τ�ν �ν
τ< παραδε!σ8 τ'« τρψφ'« ν�μον δ!δ�σιν α%τοD« � Υε
« �πE ε%εργεσ!T
το, δεD3αι μ*ν �λεψ1ωραν τ�ν φ4σιν �ν τ$ α%τε3οψσι�τητι, �ποδεD3αι δω,
[« �π
 δεσπ�την κα& κηδεμ�να ε?σ!, λωγ�ν ο+τ�«- #π
 παντ
« 34λοψ
το, �ν τ< παραδε!σ8 βρ>σει φαγ$. #π
 δ* το, 34λοψ το, γιν>σκειν
καλ
ν κα& πονηρ�ν, ο% φ�γεσ1ε #π E α%το,. — δ E rν =μωρT φ�γητε #π E
α%το,, 1αν�τ8 #πο1ανεDσ1ε, το,τ E Wστι 1νητο& Wσεσ1ε. ο+τ� γ5ρ κα& �
Σ4μμαξο« Ψρμ.νεψσεν- — δ E rν =μωρT φ�γF #π
 το, 34λοψ, 1νητ
« WσF.

14 Περ& το, 34λοψ το, γν�στο, καλο, κα& πονηρο,

EΑλλ5 μ. τι« �πολ�βοι, 6τι τ
 34λον τοια4τη« Aν φ4σε�«, [« γν�σιν
παρωξειν καλο, κα& κακο,- ο% γ5ρ δ� βλαβερ
ν �ν παραδε!σ8 τι Aν.
6ρο« δ* �τω1η �π& τ< φψτ< πρ
« γψμνασ!αν τ'« �λεψ1ερι�τητο«. κα& 6τι

20

25

30

35

21 κα& – EΑδ�μ: Gen. 2.22 23–24 το,το – α+τη: Gen. 2.23 § 6: cf. Gen. 2.25 31–34 #π
 –
#πο1ανεDσ1ε: Gen. 2.16–17 35 — – WσF: Symmachus

TCOKHhR0 Ab

19 τ�ν – γψναDκα om. Hh 20 α%τ�ν om. ut vid. R0 21 κεκοσμημωνη Hh το,το om. Hh
post πρ
« exhib. ut vid. πρ
« Oac 22 6τι : [« Ab φασ! fort. R0 23 post το,το add. ν,ν O
K R0

2 Ab sec. Gen. 2.23 Zστ�ν (sic ut vid. R0) : Zστο,ν K Hh : Zστω�ν T C sec. Gen. 2.23
αϊτη T Hh 24 αϊτη ut vid. Hh ο7ν om. O 25 1ε>μενο« : 1εορ�ν Hh 26 η%φρα!νετο
(ε%φρ- O Hh) – τα4την om. T 28 κατ E  α%τ
ν : κα& τ E  α%τ
ν O �ννοο,σαν K 29 �π& Hh
30 μ*ν om. Hh �ποδεD3αι δω : jνα δε!3αι K 31 post παντ
« add. δ* O 32 φαγ$ : φαγεD
Hh : φ�γF K O : φ�γει R0 : φ�γητε C (φ�γF Gen. 2.16, sed alia mss. aliter) 33 φ�γεσ1ε (R0
per comp.) : φ�γεσ1αι T K Hh : φ�γεσαι O =μωραν T 34 #πο1ανεDσ1αι T O K Hh R0
Wσεσ1ε (O R0 per comp.) : Wσεσ1αι K Hh Ab 34–35 ο+τ� (ο+τ�« T) – Ψρμ.νεψσεν (=ρμ.νεψ-
σεν C K R0) om. O 35 φ�γF : φαγ$ C : φ�γει Hh cap. 14.1 γν�στο, : �ν τ� παραδε!σ�
το, ε?δωναι γν�στ
ν Hh 2 �πολ�βοι : -λ�βη Hh : -λ�βει R0 3 παρωξειν : παρωξ�ν Hh :
om. O post καλο, add. τ* R0 κακο, : πονηρο, T K post δ� add. Y Hh post �ν add. τ< K
Hh R0 Ab �ν παραδε!σ8 post Aν transp. R0 4 2ρο« O R0 τ'« om. Ab
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ο% τ
 34λον α^τιον γν>σε�« τ< EΑδ5μ γωγονε, δ'λον- = γ5ρ �ντολ� [«
πρ
« ε?δ�τα �μφ� �δ�1η, τ� τε καλ
ν κα& τ
 πονηρ�ν, τ.ν τε �πακο�ν
κα& τ�ν παρακο.ν. _στε = γν�σι« προϊλαβε τ�ν �ντολ.ν. 2 δωδοται
δ* α+τη δι5 τ�, [« ε^ρηται, α%τε3οψσ!8 βοψλ.ματι κινο4μενον τ
ν
�ν1ρ�πον �π E #δε!α« τε Wξοντα #π
 π�ντ�ν μεταλαμβ�νειν τ�ν �λλ�ν
δωνδρ�ν, Ψν
« δ* μ�νοψ ν�μ8 προσταττ�μενον #πωξεσ1αι, γιν>σκειν, [«
�π
 δεσπ�την �στ!, τ< κα& τ�ν �ντολ�ν δεδ�κ�τι. 3 Aσαν ο7ν �ν τ<
κα1αρ�τ�τ8 το4τ8 τ�π8 6 τε EΑδ5μ κα& = Εϊα δι�γοντε« κα& τ$ ποι-
κιλ!T τ�ν #1αν�τ�ν #ν1ω�ν δαχιλ�« #πολα4οντε«.

15 Περ& το, διαβ�λοψ κα& το, 2φε�«

EΑλλE � �ξ1ρ
« τ'« =μετωρα« φ4σε�« βασκ.να« �π& τ$ πολλ$ τιμ$ το,
#ν1ρ>ποψ κα& φ1�νον �γκισσ.σα« τ
ν πρ
« α%τ
ν eρατο π�λεμον κα&
τ
ν 2φιν �νδ;« �πωστη τ$ γψναικ!, #π�ντο« το, EΑδ�μ, κα& πανο4ργ�«
α%τ�ν το, σψμφωροντο« παρατρεχ�μενο« δι5 χε4δοψ« κα& τ
ν EΑδ5μ
τα4τF σψνε3απατ.σα« παραβ�τα« το, 1ε!οψ παρεσκε4ασε ν�μοψ γε-
γεν'σ1αι. 2 λωγει γ5ρ = Γραφ� περ& το4τ�ν oδε- � δ* 2φι« Aν φρονι-
μ>τερο« π�ντ�ν τ�ν 1ηρ!�ν τ�ν �π& τ'« γ'«, oν �πο!ησε Κ4ριο« �
Υε�«. φρ�νιμο« δ* �κλ.1η � 2φι«, 6τι τ
 λογικ
ν ζ<ον, τ
ν �ν1ρ�πον, κα&
τ�ν �λλ�ν #γξινο!T διαφωροντα �3απατ»ν eμελλεν. 3 ε:τα �πιλωγει-
κα& ε:πεν � 2φι« τ$ γψναικ!- τ!, 6τι ε:πεν � Υε�«- ο% μ� φ�γητε #π
 παν-
τ
« 34λοψ το, �ν τ< παραδε!σ8; κα& ε:πεν = γψν� τ< 2φει- #π
 καρπο,

5

10

5

10

cap. 15.7–9 � – Υε�«: Gen. 3.1 11–15 κα& – #πο1�νητε: Gen. 3.1–3

TCOKHhR0 Ab

5 post α^τιον add. τ'« T γν>σε�« post EΑδ5μ transp. R0 τ< : το, K post γωγονε add.
δ* O 6 πρ
« ε?δ�τα : προειδ�τα C K R0 τ
 alt. om. K Hh 7 κα& τ�ν παρακο.ν om. O
8 α+τη om. C  10 ν�μον O προσταττ�μενο« Hh #πωξεσ1αι : #πωξεσ1αι τ
 Hh : #πωξε-
σ1αι κα& C R0 11 τ< κα& : τ
ν κα& O : τ
ν K : τ
ν κατ5 Hh : κα& R0 δεδ�κ�τι (R0 per
comp.) : δεδ�κ�τα O K Hh 12 post 6 τε add. � O 12–13 τ$ ποικιλ!T : τ'« ποικιλ!α« O :
τ'« ποικJλη« K 13 #πολ�βοντε« K cap. 15.2 βασκωνοψ« ut vid. Hh �π& om. O 3 �γ-
κισσ.σα« (-κισσ.σα« non vid. R0) : κιν.σα« Hh 4 πανο4ργ�« : πανο4ργο« T : πανο,ργο«
Hh Ab 5 παρατρεχ�μενο« : παραδε!σοψ τρεχ�μενο« O 6 τα4την O παραβ�τα« (R0
per comp.) : παραβ�την K 6–7 γενωσ1αι C Ab 7 δ* om. K 7–8 φρονιμ>τατο« C K
Hh R0 sec. Gen. 3.1 8 π�ντ�ν τ�ν 1ηρ!�ν τ�ν �π& : παρ5 π�ντ(α) τ5 1ηρ!α R0 oν : n R0
9 δ* om. Hh 10 διαφωροντα (R0 per comp.) : διαφωροντε« Hh Wμελλεν O R0 Ab �πιλωγει :
λωγει C 11 φ�γηται O 12 ε:πεν om. T 12–13 καρπο, το, παραδε!σοψ : παντ
«
34λοψ το, �ν τ< παραδε!σ8 Hh R0 Ab (καρπο, 34λοψ το, παραδε!σοψ Gen. 3.2)
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το, παραδε!σοψ φαγ>με1α, #π
 δ* καρπο, το, 34λοψ, 6 �στιν �ν μωσ8
το, παραδε!σοψ, ε:πεν � Υε�«- ο% μ� φ�γητε #π E α%το, ο%δ* μ� fχησ1ε
#π E α%το,, jνα μ� #πο1�νητε. 4 vρα δ* κα& � 2φι« τ< κατ5 προφορ5ν
λ�γ8 �ξρ.σατο; ο% π�ντ�«, #λλE οC πρ�τ�πλαστοι, fτε κακ!α« 2ντε«
#μιγεD«, #κριβεστ�τα« ε:ξον τ5« α?σ1.σει« κα& πολ; τ�ν =μετωρ�ν διαλ-
λαττο4σα«, _στε τ�ν #κο�ν α%τ�ν π�ση« �π�ρξειν φ�ν'« #κοψστικ.ν.
κα& τ5 1ηρ!α δ* κα& τ5 κτ.νη λαλεDν λωγει μιt γλ>σσF ποτω, 6τε
δ* EΑδ5μ κατεδικ�σ1η, τ�τε κα& α%τ5 πεφιμ�σ1αι, τ
ν δ* 2φιν κα& το;«
π�δα« #φαιρε1'ναι κα& kρπειν �π& τ�ν γ'ν κα& ?
ν α%τ< �π& τ�ν γλ�σ-
σαν �ντε1'ναι. 5 ε:τα �π�γει- κα& ε:πεν � 2φι« τ$ γψναικ!- ο% 1αν�τ8
#πο1ανεDσ1ε- wδει γ5ρ � Υε�«, 6τι �ν — rν =μωρT φ�γητε #π E α%το,, δι-
ανοιξ1.σονται �μ�ν οC Zφ1αλμο& κα& Wσεσ1ε [« 1εο& γιν>σκοντε« καλ
ν
κα& πονηρ�ν. κα& ε:δεν = γψν., 6τι καλ
ν τ
 34λον ε?« βρ�σιν κα&
6τι #ρεστ
ν τοD« Zφ1αλμοD« ?δεDν κα& [ραD�ν �στι το, κατανο'σαι, κα&
λαβο,σα το, καρπο, α%το, Wφαγε κα& Wδ�κε κα& τ< #νδρ& α%τ'«,
κα& Wφαγον, κα& διηνο!ξ1ησαν οC Zφ1αλμο& τ�ν δ4ο, κα& Wγν�σαν, 6τι
γψμνο& Aσαν.

16 Ε?« τ�- διηνο!ξ1ησαν οC Zφ1αλμο& τ�ν δ4ο

Ο%ξ [« τ�τε δ* #ναβλεχ�ντ�ν τ�ν πρ�τοπλ�στ�ν ε^ρηται τ�- δι-
ηνο!ξ1ησαν οC Zφ1αλμο& τ�ν δ4ο- δε!κνψνται γ5ρ κα& πρ
 τ'« βρ>σε�«
�ρ�ντε« �κ το, λωγεσ1αι- κα& ε:δεν = γψν., 6τι καλ
ν τ
 34λον ε?« βρ�-
σιν κα& 6τι #ρεστ�ν �στι τοD« Zφ1αλμοD« ?δεDν- #λλE [« τ
 #πειρ�κακον
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22–29 κα& – Aσαν: Gen. 3.4–7 cap. 16.4–5 κα& – ?δεDν: Gen. 3.6

TCOKHhR0 Ab

13 φαγ�με1α T R0 post δ* add. το, Hh R0 καρπο, om. Ab 13–14 6 – παραδε!σοψ : το,
γιν>σκειν καλ
ν κα& πονηρ
ν Ab 13 �μμωσ� Hh 14 fχησ1αι O Ab 15 #π E om. O
Hh R0 sec. Gen. 3.3 : quod fort. del. �ρα T Ab : non vid. R0 τ< : τ
 T : om. Hh 16 λ�γοψ
Hh #λλ5 Ab 17–18 διαλαγο,σα« T 18 �π�ρξειν : ε:ναι O 19–22 κα& τ5 1ηρ!α δ* (δ*
om. K) – �ντε1'ναι om. Ab 19 λωγεται O Hh μ!α T : non adhib. Ab 20 κα& pr. om. T : non
adhib. Ab 20 δ* alt. om. K 21 τ'« γ'« O K 21–22 γλ�τταν C 22 �π�γη T
23 #πο1ανεDσ1ε (R0 per comp.) : #πο1ανεDσ1αι T O K Ab � Υε�« om. T 6τι om. Hh �ν :
om. Tpc R0 post — add. δ R0 =μωρT (R0 per comp.) : =μωραν Hh 23–24 διανοιγ.σονται O
K  24 Wσεσ1ε (R0 per comp.) : Wσεσ1αι O K Hh Ab 27 τ< : τ
 T 28 Wφαγον : Wφαγεν Hh
Ab sec. Gen. 3.6 cap. 16.1 τ�ν δ4ο : α%τ�ν C (tit. in mg. exhib. O) 2 δ* om. O K R0
2–3 post διηνο!ξ1ησαν add. α%τ�ν Hh 3 δε!κνψται K 4 τ
 34λον om. O 5 �στι om. K
#πειρ�καλον O Hh
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#πο1εμων�ν δι5 παραβ�σε�«, V κα& τ�ν γ4μν�σιν #δι�φορον παρωσξεν,
�ρρω1η, 6τι διηνο!ξ1ησαν οC Zφ1αλμο& α%τ�ν. 2 πωφψκε γ5ρ Zφ1αλμ
«
fπα« �π
 το, λογισμο, διεγε!ρεσ1αι πρ
« n βλωπει (σ4νεσιν γ5ρ α%τ
«
κα1 E Ψαψτ
ν ο%κ Wξει), _στε πολλ�κι« πρ
« kτερα τ'« διανο!α« #σξο-
λοψμωνη« τψφλο, δ!κην �ν!οτε παρερξ�με1α κα& τ
ν π�νψ γν>ριμον, κα&
�πειδ5ν �γκλη1�μεν, τ$ #σξολ!T το, λογισμο, τ
 α^τιον #νατι1ωντε«
#πολογο4με1α. 3 ο+τ�« ο7ν � EΑδ5μ κα& = Εϊα τ$ α?σ1.σει το, νο,
πρ
« τ�ν 2χιν διηγωρ1ησαν- τ
 γ5ρ »Wγν�σαν, 6τι γψμνο& Aσαν« #πο-
κ�λψχιν σημα!νει τ�ν �γγενομωνην τ< λογισμ<, ο%κ #ν�βλεχιν Zφ1αλ-
μ�ν. 4 λεξ1.σεται δ* κ#κεDνο, 6τι πρ>ην τ'« #πει1ε!α«, �πειδ� καιρ
ν
ο%κ ε:ξε τ5 τ'« παιδοποι!α«, ο%κ �δωδοτο παρ5 Υεο, = παρατ.ρησι«
τ'« γψμν>σε�«, #λλ5 διετωλοψν [« �σαρκοι, σαρκικ'« δια1ωσε�« οϊπ�
καιρ
ν Wξοντε«. �πειδ� δ* = #πε!1εια �πισψμβ»σα τ
 1νητ
ν �πηγ�γετο,
ε?κ�τ�« λοιπ
ν �νεδ�1η το4τοι« = πρ
« #λλ.λοψ« α?δ�, κα& νενο.κασιν
+στατον τ�ν σξημ�τ�ν τ�ν διαφορ5ν προ1ε�ρη1εDσαν τ< πλ�σαντι
πρ
« τ
 #ναγκαDον τ'« διαδοξ'« το, γωνοψ«.

17 Περ& τ�ν φ4λλ�ν τ'« σψκ'«

Γψμνο;« ο7ν 2ντα« Ψαψτο;« α?σ1�μενοι 6 τε EΑδ5μ κα& = Εϊα μετ5 τ�ν
παρ�βασιν �κ φ4λλ�ν σψκ'« �πο!ησαν ΨαψτοD« περιζ>ματα, α?νιττ�με-
νοι δι5 το, 34λοψ τ
ν τρ�πον τ'« κακοπραγ!α«- [« γ5ρ =δ;« � καρπ
«
τ'« σψκ'«, τραξ; δ* κα& πικρ�τατον τ
 φ4λλον, ο+τ�« π»σα 4μαρτ!α �ν
τ$ πρ�3ει δε!κνψται =δεDα, μετ5 δ* τα,τα Zδ4νην παρωξει τ< πεπραξ�τι.
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13 Wγν�σαν – Aσαν: Gen. 3.7 cap. 17, § 1: cf. Gen. 3.7

TCOKHhR0 Ab

6 post δι5 add. τ'« Hh R0 Ab V : 6τι K #δι�φορον : #δι�φ1ορον O K : δι�φορον Hh
7 α%τ�ν οC Zφ1αλμο& R0 post γ5ρ add. � Ab 9 Wξη Hh kτερον Hh 10 παρερξ>με1α
Ab τ
ν : τ
 R0 11 #ντι1ωντε« O 12 � om. C Hh R0 = om. Hh 13 διεγωρ1ησαν K
14 σημα!νη T �γγενομωνην : �γγινομωνην C O K : γενομωνην Ab λογισμ< : στολισμ� T
R0 post #ν�βλεχιν add. δ* O 15 κακε!ν� T Hh Ab πρ>ην : πρ
 O K Hh (πρ� Hh) R0
#πα1ε!α« O R0 καιρ�ν Ab 16 �δωδοτο : �δ!δοτο C Hh R0 : �νδωδοτ� Ab 17 γψμν>σε�« :
γν>σε�« T : γψμν�τητο« Hh διετωλοψν : δι'γοψν R0 18 = om. O �π.γαγεν R0 19 post
ε?κ�τ�« add. τ
 R0 �δ�1η O α?δ� (�δ� Hh) : α?δ>« C O K R0 recte 20 +στατον : τελεψ-
ταDον, �σξ�τ�« Hh : +στερον O R0 προ1ε�1εDσαν R0 cap. 17.2 ο7ν om. O Ab post 6 τε
add. � O 3 Ψαψτ'« K 4 το, 34λοψ τ
ν τρ�πον : τ
 34λον τ
 πρ�τον Hh � om. O
5 ο+τ� C 6 δε!κνψται – Zδ4νην om. O τα,τα : τ�ν πρ�3ιν R0



18 ΣNΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟN ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟN [Taf. 9–10]

2 τ! ο7ν π�λιν = Γραφ.; κα& eκοψσαν τ'« φ�ν'« Κψρ!οψ το, Υεο,
περιπατο,ντο« �ν τ< παραδε!σ8 τ
 δειλιν
ν κα& �κρ4βησαν 6 τε EΑδ5μ
κα& = γψν� α%το, �ν μωσ8 το, 34λοψ το, παραδε!σοψ- 3 μετ5 τ

τ�λμημα ε?« σψνα!σ1ησιν �λ1�ντε« το, πτα!σματο« τ< κριτικ< κρα-
το,νται φ�β8 κα& κρ4πτεσ1αι ποιο,νται τ
ν #λ�1ητον Zφ1αλμ
ν κα&
παραιτο,νται τ�ν πρ�οδον κα& #ναδ4ονται τ�ν παρ�στασιν. ο+τ� δ*
α%το;« κεκλονημωνοψ« �π
 το, δωοψ« 1εασ�μενο« #νακαλεDται [« πατ�ρ
φιλ�στοργο« � Υε
« κα! φησιν- EΑδ�μ, πο, ε:; κα& ε:πεν α%τ<- τ'« φ�ν'«
σοψ eκοψσα περιπατο,ντο« �ν τ< παραδε!σ8 κα& �φοβ.1ην, 6τι γψμν�«
ε?μι, κα& �κρ4βην.

18 Περ& τ'« καταδ!κη« τ�ν πρ�τοπλ�στ�ν κα& το, 2φε�«

7Ην ο7ν ?δεDν λοιπ
ν β'μα κα& δικαστ.ριον Z3; κα& φοβερ
ν τ

τρψφηλ
ν γεγον
« το, παραδε!σοψ ξ�ρ!ον. #γαγLν γ5ρ ε?« μωσον το;«
βλαβωντα« κα& τ
ν βλ�χαντα κα& τ
ν μ*ν 2φιν ε�ρηκL« #δικ.σαντα,
τ�ν δ* Εϊαν #δικη1εDσαν, [ρ!σατο Ψκ�στ8 τ�ν προσ.κοψσαν τιμ�ρ!αν-
2 τ
ν γ5ρ 2φιν κατ�ρατον #ποφ.να« �π& τ< στ.1ει κα& τ$ κοιλ!T
κατεδ!κασε σ4ρεσ1αι κα& γ'ν �σ1!ειν #ντ& �δ�δ!μοψ τροφ'«, τ�ν δ*
Εϊαν σ4ντροφον Wξειν τ�ν λ4πην κα& �ν Zδ4ναι« τ!κτειν �δικα!�σεν, τ
ν
δ* EΑδ5μ �ν Cδρ�τι το, προσ>ποψ �σ1!ειν τ
ν �ρτον Wκρινεν k�« το,
�πιστρωχαι α%τ
ν ε?« τ�ν γ'ν, �3 h« �λ.φ1η. 3 ε:τα α71ι« = Γραφ.- κα&
�πο!ησεν � Υε
« τ< EΑδ5μ κα& τ$ γψναικ& α%το, ξιτ�να« δερματ!νοψ«
κα& �νωδψσεν α%το4«. κα& ε:πεν � Υε�«- ?δο4, EΑδ5μ γωγονεν [« εi« �3 =μ�ν
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7–9 κα& – παραδε!σοψ: Gen. 3.8 14–16 EΑδ�μ – �κρ4βην: Gen. 3.9–10  cap. 18, § 1–2: cf.
Gen. 3.11–19 10–14 κα& – α?�να: Gen. 3.21–22

TCOKHhR0 Ab

8 περιπατο,ντε« O post 6 τε add. � O 9 �ν μωσ� Hh το, 34λοψ om. K Hh 10 δια-
κριτικ� C 10–11 κρατο,νται : κρατο,ντε« Hh 11 ποιο,νται : πειρ�νται O Hh : ο^�νται
Ab : om. R0 11–12 τ
ν – παραιτο,νται om. T 12 πρ�σοδον T C O #ναδ4�νται Ab
ο+τ�« Hh 13 δωοψ« : φ�βοψ Hh 14 φιλ�στοψργο« Hh EΑδ�μ bis exhib. P cap. 18.1

το, πρ�τοπλ�στοψ R0 2 ?δεDν λοιπ
ν : bis exhib. R0 : λοιπ
ν ?δεDν Ab 3 γεγον
« :
�π�ρ3αντα Ab 5 post #δικη1εDσαν add. κα& τ
ν #δ5μ σ;ν#δικη1ωντα Ab Ψκ�στοψ Hh
6 �π&κατ�ρατον Ab 7 κατεδικ�σ1η Hh post κα& add. τ�ν Hh τρψφ'« Ab 8 �ν om. C
O Hh Zδ4ναι« : cδ!ναι« O : Zδ4ναι K 9 #δ5μ δ* C Hh R0 Cδρ>τητι Hh R0 post προ-
σ>ποψ add. σοψ K τ
ν �ρτον post Wκρινεν (κατωκρινεν O K R0) transp. R0 το, alt. : 6τοψ C
R0 Ab 10 α%τ
ν �πιστρωχαι O K
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το, γιν>σκειν καλ
ν κα& πονηρ�ν. κα& ν,ν μ.ποτε �κτε!νF τ�ν ξεDρα κα&
λ�βF το, 34λοψ τ'« ζ�'« κα& φ�γF κα& ζ.σεται ε?« τ
ν α?�να.

19 Τ!νο« kνεκεν �κβ�λλεται � �ν1ρ�πο« �κ το,
παραδε!σοψ κα& περ& τ�ν δερματ!ν�ν ξιτ>ν�ν

5Εστι το!νψν �κ τ�ν ε?ρημων�ν �ννοεDν, 6τι bδ4νατο � �ν1ρ�πο« κα& μετ5
τ�ν παρ�βασιν ε?« α?�να« ζ'ν, ε? �γε4σατο το, τ'« ζ�'« 34λοψ. δι�,
jνα μ� κακ
ν #1�νατον z � �ν1ρ�πο«, 1νητ
ν α%τ
ν #πεφ.νατο � Υε
«
νεκρ�τητι περιβαλ>ν- το,το γ5ρ οC δερμ�τινοι ξιτ�νε« σημα!νοψσιν,
#π
 το, λ�γοψ τ'« τ�ν ζl�ν νεκρ�τητο«, 6π�« δι5 τ'« λ4σε�« το,
σ>ματο« κα& τ'« δωσε�« = 4μαρτ!α π»σα α%τ�πρεμνο« διαφ1αρ$.

20 Ε?« τ�- ?δο4, EΑδ5μ γωγονεν [« εi« �3 =μ�ν

Ε^ρηται δ* �π
 το, Υεο, τ
 »?δο4, EΑδ5μ γωγονεν [« εi« �3 =μ�ν το,
γιν>σκειν καλ
ν κα& πονηρ�ν« ο%ξ [« προκ�χαντο« α%το, δι5 τ'«
#πει1ε!α« �π& τ�ν τ'« #ρετ'« τε κα& κακ!α« γν�σιν, #λλE [« τοιο4τοψ �3
#ρξ'« πλασ1ωντο«. φ1�σασα γ5ρ ε:πεν = Γραφ., 6τι- �πο!ησεν � Υε
«
τ
ν �ν1ρ�πον, κατ E ε?κ�να Υεο, �πο!ησεν α%τ�ν. � δ* πλασ1ε&« κατ E
ε?κ�να Υεο, δ'λον, [« προκαταβεβλημωνην ε:ξεν �ν τ$ φ4σει τ�ν
γν�σιν το, καλο, τε κα& πονηρο,. 2 δι�, jνα μ� τ$ α%τε3οψσι�τητι

5

5

5–8 1νητ
ν – διαφ1αρ$: cf. Gen. 3.11–19; Epiphan., Adversus haereses, vol. 2, p. 449, l. 10–12;
p. 452, l. 1–4; Phot., Biblioth., cod. 234, p. 239b (Bekker), l. 25–28 cap. 20.2–3 Ε^ρηται –
πονηρ�ν: cf. supra ad cap. 18.10–14 5–6 �πο!ησεν – α%τ�ν: Gen. 1.27 (cf. Gen. 5.1); cf. Ge-
org. Mon. 6.1–2

TCOKHhR0 Ab cap. 19.3 a το!νψν TCOP[K]HhR0 Ab

13 μ.ποτε : μ� �ρα O �κτε!νει K post ξεDρα add. α%το, C 14 λ�βει R0 φ�γF : φαγ$
O : φ�γεται K : φ�γει R0 post α?�να : add. �ρ>(τησι«) O : add. �3ιον δ* διαλαβεDν Hh
cap. 19.1–2 Τ!νο« – ξιτ>ν�ν om. Ab 1 �ν1ρ�πο« : #δ5μ O �κ om. C Hh R0 : non adhib.
Ab 2 post ξιτ>ν�ν add. #π�(κρισι«) O 3 �κ (περ& O) τ�ν ε?ρημων�ν : τ
 ε?ρημωνον Hh :
ε?ρημωνον T 4 α?�να O ε? – 34λοψ om. R0 5 post μ� add. κα& O κακ
ν (κακ
ν {ν C)
#1�νατον z : #1�νατον A τ
 κακ
ν R0 1νητ
ν : το, παραδε!σοψ �3�στρακ!ζεται, 6π�« μ�
γε4σηται το, τ'« ζ�'« 34λοψ κα& #1�νατο« διαμε!νF- 1νητ
ν δ* O P K α%τ
ν : α%α%τ
ν
Ab : α%τ
 Hh #πωφηνεν O 6 νεκρ�τητι (R0 per comp.) : νεκρ>τητα Hh περ&β�λλ�ν
Ab 7 νεκρ>σε�« P Hh 8 δωσε�« : δε.σε�« K Hh α%τοπρωμν�« Ab διαφ1αρεD Hh R0
cap. 20.4 τ'« om. Ab #κακ!α« Ab  7 �ν om. T  8 τε om. Hh post κα& add. το, P
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κεξρημωνο« λ�βF το, 34λοψ τ'« ζ�'« κα& γωνηται κακ
« #1�νατο«,
�3εβλ.1η σ;ν τ$ ΕϊT ε?« τ�ν γ'ν τ'« κτ!σε�« α%το,. 3 τ! γ5ρ μετ5
τα,τα π�ντα = 1ε!α Γραφ.; κα& �3απωστειλεν α%τ
ν Κ4ριο« � Υε
« �κ
το, παραδε!σοψ τ'« τρψφ'« �ργ�ζεσ1αι τ�ν γ'ν, �3 h« �λ.φ1η. κα&
�3ωβαλε τ
ν EΑδ5μ κα& κατlκισεν α%τ
ν #πωναντι το, παραδε!σοψ τ'«
τρψφ'« κα& Wτα3ε τ5 ξεροψβ&μ κα& τ�ν φλογ!νην ’ρομφα!αν, τ�ν στρε-
φομωνην, φψλ�σσειν τ�ν �δ
ν το, 34λοψ τ'« ζ�'«.

21 Περ& τ�ν ξεροψβ&μ κα& τ'« φλογ!νη« ’ρομφα!α«

Μετ5 τ
 �κβλη1'ναι τ
ν �ν1ρ�πον W3� το, μακαρ!οψ ξ�ρ!οψ #κα-
ταμ�ξητοι φροψρο& κα& λ!αν �πωροπτοι φψλ�ττειν τ�ν �δ
ν το, 34λοψ
τ'« ζ�'« �τ�ξ1ησαν, [« μηδωνα το, λοιπο, ?σξ4ειν παρελ1εDν ποσ&
βεβ.λοι« �κεDνον τ
ν τ�πον- 2 κα& γ5ρ μ�ξαιρα φλογ!νη �τω1η �κεD �π&
τ< τ
ν πλησι�ζοντα �3 +λη« �π�ρξοντα πψρ& φλεγ�μενον #ναλ!σκεσ1αι
παρE α%τ5 κα& #π�λλψσ1αι. 3 στρωφεται δ* = ’ρομφα!α, jνα �ν τ$ πα-
λιγγενεσ!T, 6τε κα& � �ν1ρ�πο« α71ι« ο?κ.τ�ρ γ!νεται το, παραδε!σοψ,
το;« μ*ν δικα!οψ« φ�τ!σει παρερξομωνοψ« �π& τ
ν 1εDον τ'« #1ανασ!α«
ξ�ρον, το;« δ* #δ!κοψ«, ε^ γε προσεγγ!σοιεν, καταφλω3ει. 4 α%τ�ματα
π�ντα = γ' Wφερεν πρ
 τ'« παραβ�σε�« το, EΑδ5μ κα& μετ5 το,το κα&
= γ' μηδ*ν φωρειν π�νοψ ξ�ρ&« �κελε4σ1η.
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11–15 κα& – ζ�'«: Gen. 3.23–24  cap. 21: cf. Gen. 3.24

TCOP[K]HhR0 Ab

9 κωξρηται R0 λ�βF : μεταλ�βη O P : καταλ�βη K : κα& λ�βη R0 το, τ'« ζ�'« 34λοψ P
K κακ�« Ab (recte ut vid.) 1�νατο« T 11 post Γραφ. add. φησ!ν R0 12–13 κα& – EΑδ5μ
om. Ab recte 13–14 το, – τρψφ'« : τ'« τρψφ'« το, παραδε!σοψ P K : τ'« τρψφ'« C cap.

21.1 τ'« φλογ!νη« qομφα!α« : τ�ν φλογ!νην qομφα!αν K : τ'« qομφ 2  R0 2 βλη1'ναι Ab
3 λ!αν : ο% λ!αν in app. Tafel  4 πρ
σ�τ�ξ1ησαν Hh μηδωνα : μηδ* Hh 5 βεβ.λοι« :
βεβλημωνοι« Hh ε?« �κεDνον (�κεDνον : �κε!νοψ T) Bekker Tafel 6 post τ< (τ
 O P) add. τ�π�
Hh τ
ν : τ
 ut vid. R0 �π�ρξοντα : �π�ρξ�ν, τ� R0 φλεγ�μενον : φ1ειρ>μενον Ab
7 παρ| α%τ5 : fort. scrib. παραψτ5 8 6τε : 6τι ut vid. Ab post corr. ex 6τε � �ν1ρ�πο«
α71ι« : α71ι« � �ν1ρ�πο« R0 : � �ν1ρ�πο« O Ab γωνηται O P K R0 9 φ�τ!ση C O P K
9–10 τ
 … ξ�ρ!ον R0 10 ξ�ρον : ξορ
ν ut vid. O προσεγγ!σοιεν : προσεγγ!σειαν C :
προσεγγ!σειε P Hh : προσεγγ!σει R0 post καταφλω3ει (καταφλω3η C O P K Hh) add. κα& R0
10–12 α%τ�ματα – �κελε4σ1η om. Ab 10 post α%τ�ματα (-ον Hh : R0 per comp.) add. δ* O
P K : non adhib. Ab 11 = γ' π�ντα O 11–12 κα& = γ' om. O P K : non adhib. Ab
12 ξ�ρ&« π�νοψ O P K : non adhib. Ab post �κελε4σ1η (�κελε4σ1ην T : �3εκελεψσυ 2  R0) add.
περ& το, κ�gν, κα& �βελ Hh
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22

E Ε3ελ1Lν το!νψν � EΑδ5μ σ;ν τ$ ΕϊT �κ το, παραδε!σοψ κα& σψνελ1Lν
α%τ$ �γωννησεν τ
ν Κ�ιν, ε:τα μετ E α%τ
ν τ
ν 5Αβελ. Aν δ* Κ�ιν μ*ν
γε�ργ
« γ'«, ποιμ�ν δ* προβ�τ�ν 5Αβελ. 2 το, δ* 5Αβελ �κ τ�ν
πρ�τοτ�κ�ν προβ�τ�ν δ�ρα 14σαντο« τ< Υε< κα& το, Υεο, δε-
3αμωνοψ, κα& το, Κ�ιν ο%κ �κ τ�ν πρ�τογενημ�τ�ν, #λλ5 μετ5 τ�ν
?δ!αν κα& κοιν�ν τ�ν καρπ�ν #π�ξρησιν Υε< προσκομ!σαντο«, κα& το,
Υεο, μ� δε3αμωνοψ [ο% μ�να τα,τα, #λλ5 κα& 6σα �φε3'« �κ τ'« Λεπτ'«
Γενωσε�« Wξοψσι τ5 μακρ5 �π& κακ!T το, Κ�ιν] (το,το δ* �γωνετο φανε-
ρ
ν δι5 το, �3αποσταλωντο« ο%ραν�1εν πψρ
« ε?« τ�ν τ�ν προσενεξ-
1ωντ�ν �3αν�λ�σιν), �ζ.λ�σεν ο7ν � Κ�ιν τ
ν 5Αβελ. 3 ζητητωον �ν
πρ>τοι«, δι5 τ! το, Κ�ιν ο% προσ.κατο τ�ν προσφορ�ν. λ4ει το!νψν τ

#πορο4μενον α%τ� = Γραφ� φ.σασα- κα& �γωνετο με1 E =μωρα« προσ.νεγ-
κε Κ�ιν #π
 τ�ν καρπ�ν τ'« γ'«- _στε δι5 το4τ�ν �λωγξεσ1αι τ
ν
Κ�ιν, 6τι μ� τ5 #κρο1!νια τ�ν γενημ�τ�ν μ.τε τ5 πρ�τογεν.ματα
προσ.νεγκε τ�ν καρπ�ν τ< Υε<, #λλ5 τα,τα μ*ν Ψαψτ<, Υε
ν δ*
#σεβ�« τοD« δεψτωροι« �τ!μα. 4 Wπειτα, δι5 τ! τ�ν μ*ν �κ 1ψμ�τ�ν το,
5Αβελ προσφορ5ν δ�ρα = Γραφ� προσαγορε4ει, τ5 δ* τ�ν καρπ�ν το,
Κ�ιν δ�ρα 1ψσ!αν Zνομ�ζει; Wστι π�λιν ε?« τ
 ζητο4μενον ε?πεDν, Zρ1<
ξρησ�μενον στοξασμ<- δ�ρον = το, 5Αβελ cνομ�σ1η 1ψσ!α, �πειδ�
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cap. 22–23: cf. Gen. 4.1–15; Georg. Mon. 6.2–8.23 8–9 Lepte Genesis  § 3: cf. Georg. Mon.
7.11–16; Hippolyt., Refut. omnium haeresium 5.16.9–10; Manass., Compendium Chronicum l.
351–353 13–14 κα& – γ'«: Gen. 4.3

TCOP[K]HhR0 Ab 3 ab Aν TCOP[K]Hh Ab

2 � EΑδ5μ post παραδε!σοψ transp. O 3 μετ E  α%τ
ν (α%τ
ν : α%το, Hh) : μετ5 O : om. R0
μ*ν om. T 4 �βελ δ* ποιμ�ν προβ�τ�ν Ab 6 ο%κ �κ τ�ν : �κ τ�ν ο% C Hh πρ�το-
γεννημ�τ�ν C O 7 προσκομ.σαντα Hh 8–9 ο% μ�να (μ�νον P K Hh) – Κ�ιν om. Ab rec-
te 8 �κ τ'« om. O 9 μακρ5 : μικρ5 C Hh : non adhib. Ab 11 �3αν�λ�σιν : #ν�λ�σιν C
ο7ν om. O P K Ab (de usu cf. cap. 122, § 6) � om. Hh post 5Αβελ add. #π(ο)ρ(!α) C
11–12 ζητητωον – τ! : διατ! ο7ν Ab 12 post πρ>τοι« add. �ρ>(τησι«) #πο 2 (-κρισι« vel -ρ!α)
O post προσφορ�ν : add. λ4(σι«) C : add. � 1ε
« Ab 12–15 λ4ει – Κ�ιν om. Ab 13 α%τ� :
α%το, Hh 15 6τι om. C post #κρο1!νια add. σορο&- #παρξα& παντο!αι Hh γεννημ�τ�ν
C O πρ�τογεν.ματα (-γενν.ματα C O) : πρ�τα γεν.ματα Hh 16 προσενεγκεDν C
17 #σεβ�ν Ab post �τ!μα add. #π(ο)ρ(!α) C Wπειτα, δι5 τ! : διατ! δ* Ab 19 δ�ρα om.
Hh post Zνομ�ζει add. λ4(σι«) C O 19–20 Wστι – στοξασμ< om. Ab 19 ζητο4μενον :
α?το4μενον O Zρ1< : Zρ15 K : Zρ1�« Hh 20 ξρησ�μενον : -μενοι P : -μενο« Hh : ξρησαμω-
νοι« in app. Bekker : non adhib. Ab στοξασμ< : λογισμ�νστοξασμ� C : στοξασμ�λογισμο,
O : ad στοξασμ< add. in mg. γρ. λογισμ� P : στοξασμ� (sive -�ν) γ5ρ λογισμ� K : στοξασμ�
λογισμ�ν Hh : non adhib. Ab post δ�ρον add. μ*ν Ab = το, 5Αβελ post cνομ�σ1η transp.
T Hh
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το;« δ�ροψμωνοψ« μιμησ�μενο« Υε< προσκομ!ζει τ
 1,μα- 5 Vν γ5ρ
τρ�πον οC δ�ρο4μενοι πρ
« #ρωσκειαν τ�ν κομιζομων�ν κα& τ
 μ�λιστα
κ�λλιστον �πιλωγονται κα& π»ν �λ�κληρον κα& μηδ*ν �3 α%το, τ
 σ4νο-
λον #ποτεμ�μενοι προσκομ!ζοψσι τοD« φ!λοι« τ
 δ�ρον, ο+τ� κα& �
5Αβελ τ�ν ζl�ν 14ει τ5 πρ�τ�τοκα κα& τ�ν κρε�ν προσφωρει τ5 πι�-
τατα. 6 Wοικεν γ5ρ �πιδιαιρεDν � 14�ν κα& τ
 μ*ν αiμα τ< 1ψσιαστηρ!8
προξωειν, τ5 δ* κρωα ο^καδε #ποκομ!ζειν. � δ* δ�ρο4μενο« παντ& τ<
λαμβ�νοντι παραξ�ρεD τ
 δ�ρον. ο+τ�« ο:μαι τ5 πρ�τ�τοκα κα1ιε-
ρο,ν τ
ν 5Αβελ- φιλ�1εον μ»λλον X φ!λαψτον τ�ν Ψαψτο, σψν!στησι
προα!ρεσιν. Ψαψτ< δ* � Κ�ιν #πονωμ�ν τ5 πρ�τογεν.ματα κα& τ�ν
δεψτερε!�ν #σεβ�« τ
ν Υε
ν #3ι�ν τ< κα& με1 E =μωρα«, #λλ5 μ� ε%1ω�«,
προσενεγκεDν φ!λαψτο« μ»λλον X φιλ�1εο« �3ελωγξεται. κα& α%τ
« μ*ν
ε?κ�τ�« προσκρο4ει, τ
 δ* δ�ρον [« #δ�κιμον α%τ< προσρ!πτεται.

23

’Ο Κ�ιν πρ�το« �ροτρον �πεν�ησε κα& πλεονε3!αν, 5Αβελ δ* δικαιοσ4νη«
�πεμελεDτο. κτε!να« δ* τ
ν 5Αβελ � Κ�ιν Wκρψχε τ
ν νεκρ�ν, λα1εDν �ντε,-
1εν ο?�μενο«. βο�ντο« δ* πρ
« τ
ν Υε
ν το, αjματο« �πακο4ει � Υε�«-
δικα!�ν γ5ρ �πακο4ει, κrν τελεψτ.σαντε« ~σιν, #δ!κ�ν δ* κα& α%τ5«
#ποστρωφεται τ5« ε%ξ�«- το;« μ*ν γ5ρ κα& τε1νε�τα« νεν�μικε ζ'ν, το;«
δ* κα& ζ�ντα« τ�ν #λη1' κωκρικε τε1νηκωναι ζ�.ν. 2 τιμ�ρεDται τ
ν
Κ�ιν ο%κ #νελLν α%τ!κα, #λλ5 τρ�μον α%τ< κα& στεναγμ
ν �π& π�ντα
τ
ν β!ον �παρασ�μενο«- δι�περ �κε!νοψ 1�νατον [« φονω�« �φορ�μωνοψ

25

30

5

28–30 ο+τ�« – προα!ρεσιν: cf. Georg. Mon. 7.8sqq.

TCOP[K]Hh Ab 21 a το;« TCOP[K][Cr]Hh Ab

22 τ�ν κομιζομων�ν : τ
 κομιζ�μενον Cr Hh κα& om. O 23 �πιλωγ�νται Ab κα& π»ν
κα& Ab �3 α%το, om. Hh 23–24 τ
 σ4νολον om. C 24 #ποτεμν�μενοι Ab προ-
κομ!ζοψσι O ο+τ�« P K 25 φωρει T 26 διαιρεDν C τ
 : τ� T 27 προξωειν : προξωει
Hh : πρ
σξωειν Ab τ5 : τ
 Hh κομ!ζειν Ab παντ& : fπαν Hh, fort. recte (sed fort. scrib.
π»ν cum Bekker) 27–28 τοD« λαμβ�νοψσιν Cr Hh 28 το, δ>ροψ C O 28–29 κα1ιερο,ν
τ
ν : κα1ιερο,ντα τ
ν P K : κα1ιωρ�σεν Hh : κα1ιερ�ν � in app. Bekker 30 � om. Ab
πρ�τογενν.ματα C O 31 δεψτερε!�ν : δεψτερι�ν P : δεψτερι�ν ut vid. K #σεβ�« post
Υε
ν transp. C τ< (τ
 C Hh Ab) κα& : κα& τ� O post =μωρα« add. δ* O 32 �3ελωγξεται :
Zνομ�ζεται O 33 προσρ!πτεται : προρρ!πτεται? an #πορ!πτεται? in app. Bekker  cap. 23.

2–4 ’Ο – ο?�μενο« : το4τ�ν ο7ν ~δε �ξ�ντ�ν #νωστη κ�ιν �π& �βελ τ
ν #δελφ
ν α%το, κα&
#πωκτεινεν α%τ�ν Ab (#νωστη – α%τ�ν: Gen. 4.8) 2 post πλεονε3!αν add. [« φησ&ν ?>σηπο«
�ν τ' #ρξαιολογ!α C δ* om. Hh 4 πρ
« τ
ν Υε
ν om. Ab 5 α%τ5« : α%τ
« Ab
6–7 το;« pr. – ζ�.ν om. Ab 6 κα& om. T C O Hh 7 κα& om. C #λη1'ν O τε1νηκωναι
κωκρικε O τιμ�ρεD O P K 8 α%τ< : α%τ
ν T 9 �παρασ�μενο« T �φοροψμωνοψ O Ab



[Taf. 12–13 : Bekk. 7] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 22,4–23,2 23

φησ&ν � Υε�«- ο%ξ ο+τ�«, #λλ5 π»« � #ποκτε!να« Κ�ιν Ψπτ5 �κδικο4μενα
παραλ4σει, [« �ν τι« ε^ποι- μηδ* μικρ5ν μηδ* παρατρωξοψσαν ε:ναι τ�ν
κατ5 σαψτο, δ!κην �πολ�βF« μηδ* μεγ�λα προσδοκ.σF« τ$ κατ5 τ
ν
1�νατον σψντομ!T τ5 �π& το, ζ'ν διαδιδρ�σκειν κακ�, #λλ5 ξρ. σε το,
4μαρτ.ματο« ?σ�ρροπον �φορ»σ1αι τ�ν �πιτιμ!αν. τοιγαρο,ν � το,
μεγ!στοψ τ�ν #δικημ�τ�ν τοD« �λλοι« �φηγητ�« Ψπταπλασ!�«
τιμ�ρη1.σF- δι5 το,το ν,ν ο% φονεψ1.σF, 6τι π»« � ν,ν τ
ν κατ5 σο,

10

15

10–11 ο%ξ – παραλ4σει: Gen. 4.15; cf. Georg. Mon. 8.9sqq.

TCOP[K][Cr]Hh Ab

10 #λλ5 om. Ab sec. Gen. 4.15 11 ε^πει Hh μηδ* pr. : μ� C Hh 12 κατασο, Ab �πο-
λ�ψει« O προσδοκ.σει« O τ
ν : σαψτ
ν T : om. Hh 13 σψντομ!T : προσδοκ!α O post
ζ'ν add. κα& T ξρ. σε : ξρ'σαι O : ξρ. σαι K : ξρ.σε�« P 14 �φορ»σ1αι (-σ1η Hh) :
�φ!στασ1αι O P K 15 �φηγητ�« : �3ηγητ�« Hh 16 τιμ�ρη1.σει O Hh 16–24 δι5 –
1αν�τοψ« : �πειδ� δ* τ
 �κδικο4μενον διξ�« νοεDται- τ� τε 4μαρτη1*ν �φE V = �κδ!κησι«, κα& �
τρ�πο« τ'« κολ�σε�« δι E  οH = �κδ!κησι«, ^δ�μεν ε? Ψπτ5 τρ�ποι βασανιστηρ!�ν �πEε?σ.ξ1η-
σαν τ� πονηρεψσαμων�- τ5 μ*ν ο7ν Ψπτ5 4μαρτ.ματα το, κ�gν, τα,τ� �στιν- πρ�τον
4μ�ρτημα φ1�νο«, �π& τ' προτιμ.σει το, #δελφο,- δε4τερον δ�λο«, με1οH δι�λωξ1η τ� �βελ
ε?πLν, διωλ1�μεν ε?« τ
 πεδ!ον- τρ!τον φ�νο« προσ1.κη το, κακο,- τωταρτον 6τι κα& #δελ-
φοφ�νο«, με!ζ�ν = �π!τασι«- πωμπτον 6τι κα& πρ�το« φονε;« � κ�gν πονηρ
ν ψπ�δειγμα τ�
β!� καταλιπ>ν- Wκτον #δ!κημα, V κα& γ�νε,σι πων1ο« �πο!ησεν- kβδομον, 6τι 1ε
ν �χε4σατο-
�ρ�τη1ε&« γ5ρ πο, �βελ � #δελφ�« σοψ ε:πεν ο%κ ο:δα- Ψπτ5 ο7ν τ5 �κδικο4μενα παρ�λ4ετο,
�ν τ� #ναιρε1'ναι τ
ν κ�gν- �ντε,1εν #ρ!1μει τ5« τιμ�ρ!α«- �πικατ�ρατο« σ; #π
 τ'« γ'«, Y
Wξανεν τ
 στ�μα α%τ'« δω3ασ1αι τ
 αiμα το, #δελφο, σοψ- μ!α κ�λασι«- �ργ» τ�ν γ'ν-
δεψτωρα α+τη- #ν�γκη γ�ρ τι« �ρρητο« σψνωζεψκτ� α%τ�, πρ
« τ
 Wργον τ'« γ'« α%τ
ν κα-
τεπε!γοψσα. _στε μηδ* βοψλομων� α%τ� �3εDναι #ναπα4εσ1αι- #λλE #ε& πρ
σταλαιπ�ρεD-
σ1αι α%τ
ν τ' �ξ1ρ5 α%το, γ', Aν �πικατ�ρατον Ψαψτ� �πο!ησε, μι�να« #δελφικ� αjματι-
κα& ο% προσ1.σει δο,να! σοι τ�ν ?σξ;ν α%τ'«- κα!τοι- ε? κα& τ
 τ'« �ργασ!α« �παψστον.
ε:ξων τινα καρπ
ν, α%τ
« � π�νο« ο% μετρ!α β�σανο« Aν τ� κατ5τεινομων� #ε& κα& κοπι�ντι-
�πειδ� δ* κα& �ργασ!α �παψστο«, κα& �καρπο« = περ& τ�ν γ'ν ταλαιπ�ρ!α, ο% γ5ρ �δ!δοψ
τ�ν ?σξ;ν, τρ!τη α+τη �στ& τιμ�ρ!α = #καρπ!α τ�ν π�ν�ν- στων�ν κα& τρωμ�ν Wση �π& τ'«
γ'«- δ4ο προσω1ηκεν �λλα«, ταD« τρισ!- στεναγμ
ν δι E=νεκ', κα& τρ�μον το, σ>ματο« (cf.
Doctrina Patrum, p. 247, l. 1sqq. (etiam infra)), τ�ν �κ τ'« ?σξ4ο« στηριγμ
ν τ�ν μελ�ν ο%κ
�ξ�ντ�ν- �πειδ� γ5ρ κακ�« �ξρ.σατο τ' δψν�μει το, σ>ματο«, �φαιρω1η α%το, � τ�νο«,
_στε κλονεDσ1αι α%τ
ν κα& κατασε!εσ1αι- �λλη τιμ�ρ!α Aν α%τ
« #πεκ�λψχεν � κ�gν ε?πLν-
ε? �κβ�λλει« με ν,ν #π
 τ'« γ'«, κα& #π
 το, προσ>ποψ σοψ κρψβ.σ�μαι- τ! �στιν ε?
�κβ�λλει« με #π
 τ'« γ'«- τοψτωστιν, = ξ�ρ!ζει« με τ'« #πE α%τ'« cφελε!α«- ο% γ5ρ μετ�τ!1ε-
το �φ Eωτερον τ�πον, #λλE bλλοτριο,το τ�ν #πα%τ'« καλ�ν- κα& #π
 το, προσ>ποψ σοψ
κρψβ.σ�με- = βαρψτ�τη κ�λασι« τοD« σ�φρονο,σιν, � #π
 το, 1εο, ξ�ρισμ�«- κα& Wσται
φησ& π»« � ε%ρ!σκ�ν με #π
κτενεD με- ε?κ�ζει �κ το, #κολο41οψ τ�ν προαγ�ντ�ν- ε? #π
 τ'«
γ'« �κβ�λλει« με κα& #π
 το, προσ>ποψ σοψ κρψβ.σ�με, Wπεται #π
 παντ
« #ναιρεDσ1αι- τ!
ο7ν � 1ε�«- ο%ξE ο+τ�«- #λλE W1ετο σημεDον �πE α%τ�- Ψβδ�μη α+τη τ'μ�ρ!α, τ
 μηδ* κρ4πτε-
σ1αι τ�ν τ'μ�ρ!αν, #λλ5 σημε!� προδ.λ� π»σι προκεκηρ4ξ1αι 6τι οHτο« �στ&ν � τ�ν
#νοσ!�ν Wργ�ν δημιοψργ�«- κα& γ5ρ Zρ1�« λογιζομων�, βαρψτ�τη κολ�σε�« = α?σξ4νη, Yν
κα& περ& τ'« κρ!σε�« μεμα1.καμεν- 6τι οHτοι #ναστ.σ�νται ε?« ζ��ν α?>νιον, κα& οHτοι ε?«
α?σξ4νην κα& Zνειδισμ
ν α?>νιον Ab 16 ν,ν : το!νψν O P : non adhib. K φονεψ1.σει T O
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φ�νον #ποτολμ.σα«, κακ�ν σε τ�ν κατ5 τ
ν β!ον #παλλ�3α« Ψπτα-
πλ'ν τ�ν κατ5 σο, παραλ4σει τιμ�ρ!αν. �λλ�«- ο%ξ ο+τ�«- π»« �
#ποκτε!να« Κ�ιν Ψπτ5 �κδικο4μενα παραλ4σει- �κε!ν�ν μ*ν γ5ρ kκαστο«
τ< Ψαψτο, 4μαρτ.ματι #πο1ανεDται- σ; δ* � φ�νοψ κατ�ρ3α« κα& τοD«
�λλοι« το, 4μαρτ.ματο« �φηγητ�« γεν�μενο« Ψπτ5 �κδικο4μενα πα-
ραλ4σει«, τοψτωστιν Ψπταπλασ!�« τιμ�ρη1.σF- τ
 μ*ν γ5ρ τελεψτ'σαι
τ�ν �ν β!8 πονηρ�ν �π�γει τ�ν κατ�παψσιν, τ
 δ* ζ'ν �ν φ�β8 κα&
λ4πF μψρ!οψ« �π�γει το;« σ;ν α?σ1.σει 1αν�τοψ«. 3 τρωμ�ν ο7ν κα&
στων�ν � Κ�ιν κα1�περ δα!μονι κ�τοξο« �ν �πιληχ!T π�ντα τ
ν Ψ3'«
α%το, δι'γε β!ον, το,το το, μ� #ναιρε1'ναι παρ5 Υεο, λαβ�ντο«
σημεDον. μετ5 γο,ν τ�ν καταδ!κην ξειρ�ν�« �β!�, fρπα3 κα& πλεονωκτη«
γεν�μενο«. κα& πρ�το« μωτρα κα& στ�1μια κα& γ'« 6ροψ« �πεν�ησε κα&
π�λιν κτ!σα« ε?« mν σψνελ1εDν το;« ο?κε!οψ« bν�γκασε κα& ε?« πολωμοψ«
#πασξολεDσ1αι.

24

Σα4αν δ* τ�ν #δελφ�ν α%το, λαβLν � Κ�ιν ε?« γψναDκα �κτ.σατο ψC
ν
τ
ν EΕν>«. �κ το4τοψ γ!νεται Γαgδ�δ, �3 οH Μαοψ.λ, �3 οH Μα1οψσ�λα. �
δ* Μα1οψσ�λα γεννt τ
ν Λ�μεξ. οHτο« δ4ο γψναDκα« #γ�μενο«, EΑδδ5ν

20

25

30

22–27 τ
 – σημεDον: cf. Georg. Mon. 8.18–23 27–30 μετ5 – #πασξολεDσ1αι: cf. Georg. Sync.
9.10–14; Suda κ (27), p. 3.5–11 29 π�λιν κτ!σα«: cf. Gen. 4.17 cap. 24.2–7 Σα4αν – Σελ»«:
cf. Gen. 4.17–22 (cf. etiam infra)

TCOP[K][Cr]Hh Ab

17 κακ�« O τ�ν – β!ον : το, β!οψ Hh  18 #λλE [« O post ο+τ�« add. #λλ5 O P K
19 Ψπτ5 (Ψπτ�κι« Hh) – �κε!ν�ν : τοψτωστιν #ποκτε!να« O P K γ5ρ om. O P K 20 τ< : τ

O Ψαψτο, bis exhib. T 20–21 σ* … κατ�ρ3αντα (κατ�ρ3αντο« K Hh) … �φηγητ�ν
(�φηγητ�ν το, 4μαρτ.ματο« P) γεν�μενον O P K 20 � om. C O P K 21 το, 4μαρτ.μα-
το« om. Cr (sic ut vid. Cr) Hh post γεν�μενο« (-ον) add. � #ποκτε!να« O P K 21–22 Ψπτ5 –
τοψτωστιν om. Cr Hh 21–22 παραλ4σει O P K 22 τιμ�ρη1.σF (-σει Hh) : τιμ�ρη1'να!
σε δεD O P K τ
 : τ� Hh 23 τ�ν : τ
ν Hh post �ν pr. add. τ< P K πονηρ�ν : πονηρ
ν O
: πονηρ� Hh 23–24 λ4πη κα& φ�β� C φ�β8 κα& om. O 24 �π�γη Hh �ν σψνεσ1.σει
Hh 25 σ1ων�ν Hh δα!μ�ν T �ν : τ' O 25–26 Ψ3'« α%το, : �3 α%το, P : α%το, K : Ψαψ-
το, Hh 26 το, : τ
 Ab λαβ�ντο« : λαβLν τ
 Ab (sic et Georg. Mon. 8.23) 27–30 μετ5 –
#πασξολεDσ1αι om. Ab 27 post καταδ!κην add. [« φησ&ν ?>σηπο« �ν τ' #ρξαιολογ!α, κ�ιν
C �β!� : �ν β!� K Cr Hh 28 στ�1μα P K cap. 24.2 Σα4αν : σα,αν T : σ�βαν O P K :
σ4ναν Hh : σαψ5ν Ab 3 τ
ν om. Ab E Εν>« : �ν�« T O : Ψν>« Ab : E Εν>ξ Gen. (e.g. Gen. 4.17) et
Georg. Mon. �3 οH Μαοψ.λ (μα1οψ.λ K : μαλελε.λ C O) om. Ab Μαοψ.λ : Μαι.λ Gen. et
Georg. Mon. 3–4 � δ* Μα1οψσ�λα (-α« P K) om. T 4 λ�μεκ Hh #γαγ�μενο« C EΑδδ5ν :
#δ5δ C Hh : #δδ5δ Ab (Αδα Gen.)
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κα& Σελ�ν, E Ιοψβ5λ μ*ν κι1αριστ.ν, E Ι�β�λ δ* κτηνοτρ�φον �κ τ'« EΑδδ»«
παDδα« �κτ.σατο, Υοβ*λ δ* σφψροκ�πον ξαλκο, κα& σιδ.ροψ κα& Νοεμ»ν
1ψγατωρα �κ τ'« Σελ»«. 2 κα& τ
 μ*ν �κ Κ�ιν γωνο« μωξρι το4τοψ μν.μη«
τ'« �ν β!βλοι« b3!�ται, το, δ* #ρι1μο, τ�ν πατωρ�ν #ποκεκ.ρψκται,
jνα μηδ* τοD« πρ>τοι« z σψνταττ�μενο« μηδ* τ�ν �φε3'« #φηγο4μενο«.
δι5 δ* τ
 τ'« προαιρωσε�« �γριον _σπερ �π& τ�ν �λογον �κ τ'« λογι-
κ'« φ4σε�« �3>ρισται. Κ�ιν, [« λωγει Μ�ψσ'«, τ'« ο?κ!α« πεσο4ση« �π E
α%τ
ν �τελε4τησεν. 3 � δ* EΑδ5μ γεν�μενο« �τ�ν σλ' �γωννησε τ
ν Σ�1
κα& το4τοι« Ψπτακ�σια �πιζ.σα« Wτη 1ν�σκει κατ E α%τ�ν τ�ν τ'« παρα-
β�σε�« =μωραν- ξιλιονταετ!α« γ5ρ τ'« το, Υεο, =μωρα« �ξο4ση« τ

δι�στημα �ννακ�σια τρι�κοντα μ�νον Wτη ζ.σα« τελεψτt. 4 το,τον

5

10

15

7–9 κα& – #φηγο4μενο«: cf. Georg. Mon. 8.5–8 § 3: cf. Gen. 4.25; 5.3–5; Georg. Mon.
43.13–15 15–17 το,τον – παρ�δοσι«: cf. Georg. Mon. 43.16–18 (Pseudo-Ioseph., cf. Gelzer,
Africanus II., p. 278sqq.)

TCOP[K][Cr]Hh Ab

5 Σελ�ν : σελλ�ν P K Ab : σελ� Hh κι1αρ�δ�ν O P K EΑδδ»« (#δδ5« Hh) : #δ5δ C 6 1�-
βελ Hh σφψροκοκ�πο« Hh νοεμ»ν : νοεμ5ν T C O Hh : νο�μμ5ν Ab 7 Σελ»« : σελ5« O :
σελλ»« P K : σελλ�« Hh Ab 7–8 μν.μη« b3!�ται �ν ταD« β!βλοι« P 8 τ'« : τοD« Hh το,
δ* : κα& το, Ab πατωρ�ν : πρ>τ�ν O P K #ποκηρ4ττεται O 9 μηδ* pr. : μ� C z : ε^η
Ab σ;νταττ>μενον Ab μηδ* alt. – #φηγο4μενο« (#φ E=γοψμωνοι« Ab) om. Cr Hh τ�ν :
τ
ν T : τ
 K �3'« Ab 10 τ
 om. P 11 �3�ριστ� Hh 11–12 Κ�ιν – �τελε4τησεν : τ
 δ*
παρ5 το, λ�μεξ ταD« γψναι3&ν ε?ρημωνον 6τι �νδρα #πωκτεινα ε?« τρα,μα �μο&, κα& νεα-
ν!σκον ε?« μ>λ�π� μοι- 6τι ε? Ψπτ�κι« �κδεδ!κηται �κ κ�gν, �κ δ* λ�μεξ Ψβδομηκοντ�κι«
Ψπτ», νομ!ζοψσι τιν*« �π
 το, λ�μεξ #ναιρεDσ1αι τ
ν κ�gν, [« μωξρι τ'« γενε»« �κε!νη« δι E
#ρκωσαντο« α%το,, �π& τ� μακροτωραν δο,ναι τ�ν τιμ�ρ!αν, Wστι δ* ο%κ #λη1ω«- δ4ο γ5ρ
φα!νεται πεποιηκ�« �3 E  oν α%τ
« διηγεDται, 6τι �νδρα #πωκτεινα κα& νεαν!σκον- τ
ν �νδρα
ε?« τρα,μα, κα& τ
νεαν!σκον ε?« μ>λ�πα- �λλο ο7ν τρα,μα, κα& �λλο μ>λ�χ- κα& �λλο
#ν�ρ, κα& �λλο νεαν!σκο«- 6τι ε? �κ κ�gν �κδεδ!κηται Ψπτ�κι«, �κ δ* λ�μεξ Ψβδομηκοντ�κι«
�πτ�- τετρακοσ!α« κα& �νεν.κοντα τιμ�ρ!α« �ποσξεDν ε?μ& δ!καιο«, ε^περ δικα!α = κρ!σι«
το, 1εο, �π& τ� κ�ιν _στε Ψπτ5 α%τ
ν �ποσξεDν κολ�σει«- � μ*ν γ5ρ _σπερ ο%κ Wμα1εν
παρ�λλοψ τ
 φονε4ειν, ο+τ�« ο%δ* ε:δεν τιμ�ρ!αν �ποσξ�ντα φονεψτ�ν- �γL δ* �ν Zφ-
1αλμοD« Wξον τ
ν στων�ντα κα& τρωμ�ντα, κα& τ
 μωγε1ο« τ'« Zργ�« το, 1εο,, ο%κ
�σ�φρον!σ1ην τ� �π
δε!γματι- 61εν �3ι�« ε?μι , κα& δο,ναι κολ�σει«- Wνιοι δω τινε« πρ
«
τοιο,τον 2ρμησαν λ�γον. ο%κ E  4π�δ�ντα το, �κκλησιαστικο, δ�γματο«- 6τι #π
 το,
κ�gν k�« το, κατακλψσμο,, Ψπτ5 παρ E �ληλ41ασι γενεα&, κα& ε%1;« �πeξ1η π�ση τ' γ' =
τιμ�ρ!α δι5 τ
 πολλ�ν γενωσ1αι σ4γξψσιν τ'« 4μαρτ!α«- τ
 δ* 4μ�ρτημα το, λ�μεξ ο%
κατακλψσμο, δεDται πρ
« 1εραπε!αν, #λλE α%το, το, α^ρ�ντο« τ�ν 4μαρτ!αν το, κ�σμοψ-
#ρ!1μησον το!νψν #π
 #δ5μ μωξρι τ'« παροψσ!α« το, ξριστο, τ5« γενε»«, κα& ε%ρ.σει«
κατ5 τ�ν το, λοψκ» γενεαλογ!αν. τ' Ψβδομηκοστ' κα& τ' Ψβδ�μη διαδοξ� γεγενημωνον
τ
ν κ4ριον- κα& τα,τα μ*ν �π& τοσο,τον Ab 11 μ�σ'« C O Hh πεσο4ση« post α%τ
ν
(l. 12) transp. C 12 post �τελε4τησεν add. περ& #δ5μ, κα& π�τε #πω1ανεν- κα& πο, �τ�φη-
κα& περ& το, σ>ματο« �βελ Hh � δ* EΑδ5μ : #δ5μ το!νψν Hh σλ ετ�ν T 13 Ψπτακ�σια
(Ψπτ5 T) �πιζ.σα« Wτη : �πιζ.σα« Ψπτακ�σια Wτη C : Ψπτακ�σια �πιζ.σα« Wτη Ψπτακ�σια
Pac τ�ν om. O Hh 14 ξιλιονταετ!αν C 15 τρι�κοντα om. P Wτη μ�νον C Hh
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λωγεται πρ�τον ε?« τ�ν γ'ν, �3 h« �λ.φ1η, ταφ'ναι, κα& μν'μα α%τ<
κατ5 τ�ν ’ Ιεροσολ4μ�ν γεγονωναι γ'ν Ψβραgκ. τι« CστορεD παρ�δοσι«.
Aν δ* �ρα πρ
 π�ντ�ν #κ�λοψ1ον ε?« τ�ν γ'ν τ
ν EΑδ5μ ταφ'ναι, 6τι
πρ�το« #κο4ει παρ5 Υεο,- γ' ε: κα& ε?« γ'ν #πελε4σF. #φαν*« γ�ρ φησι
τ
 το, 5Αβελ γεγεν'σ1αι σ�μα, τοD« μετωπειτα δικα!οι« #γα15« �πο-
φα!ν�ν �λπ!δα«. 5 Σ�1 EΑζοψρ5ν #γ�μενο« τ�ν #δελφ�ν διακοσ!�ν
πωντε �π�ρξ�ν �τ�ν �γωννησε τ
ν EΕν>«. πρ�το« οHτο« eλπισεν �πικα-
λεDσ1αι τ
 2νομα Κψρ!οψ το, Υεο,, τοψτωστιν �ν Υεο, Zν�ματι προσ-
αγορε4ειν τ
ν Υε�ν. 6 οHτο« � Σ�1 W1ηκεν Zν�ματα τοD« πωντε
πλαν.ται«- Κρ�νον, Δ!α, 5Αρεα, EΑφροδ!την, ’ Ερμ'ν (το;« γ5ρ δ4ο
φ�στ'ρα«, 6Ηλιον κα& Σελ.νην, Υε
« �κ�λεσεν)- πρ�το« γ5ρ τ�ν τ�ν
ο%ραν!�ν κιν.σε�ν σοφ!αν �πεν�ησεν. 7 το, γ5ρ EΑδ5μ προειπ�ντο«
φ1ορ5ν Wσεσ1αι το, παντ
« κ�σμοψ X διE +δατο« X δι5 πψρ
« στ.λα« δ4ο
�πινο.σαντε« οC �κ το, Σ.1, μ!αν �κ πλ!ν1οψ κα& �λλην �κ λ!1οψ, τ5 τ'«
�πιστ.μη« �νεκ�λαχαν. οHτο« � Σ�1 πρ�το« τ5 Ψβραgκ5 γρ�μματα �3εψ-
ρLν σψνεγρ�χατο. 8 E ΕνL« �γ.ματο EΕμμ5ν τ�ν #δελφ.ν. ρ˚|' γεν�με-
νο« �τ�ν γεννt τ
ν Καgν»ν. Καgν»ν Ψκατ
ν Ψβδομ.κοντα �τ�ν �π�ρξ�ν
�γωννησε τ
ν Μαλελε.λ. Μαλελε�λ �τ�ν Ψκατ
ν Ψ3.κοντα πωντε γεν�με-

20

25

30

21–22 Σ�1 – E Εν>«: cf. Gen. 4.26; 5.6; Georg. Mon. 43.20 § 6–7: cf. Georg. Mon. 10.5–24 § 8:
cf. Gen. 4.17–18; 5.9–24 31–32 ρ ' – Καgν»ν pr.: cf. Georg. Mon. 44.18 32–33 Καgν»ν alt. –
Μαλελε.λ pr.: cf. Georg. Mon. 44.22 33 Μαλελε�λ alt. – E Ι�ρεδ pr.: cf. Georg. Mon. 45.4

TCOP[K][Cr]Hh Ab

16 post κα& add. τ
 P α%το, P 17 post τ�ν add. τ�ν O P K Ab γωγονε O CστορεD : �ρεD
O 18 �ρα (vρα T Hh) post π�ντ�ν transp. C τ
ν (τ
ν om. O) EΑδ5μ om. P K 19 #κο4η
Hh #πελε4σει T Hh φασ& Ab 20 σ�μα γεγεν'σ1αι C 20–21 �ποφα!ν�ν (-φα!νον O
K Hh) : �ποφαDνον τ5« C 21 post �λπ!δα« add. περ& το, σ�1 κα& τ�ν #στωρ�ν, κα&
προφητ!α περ& το, κατακλψσμο,- κα& τ!« πρ�τον �3ε,ρε τ5 Ψβραgκ5 γρ�μματα- κα& περ&
τ�ν γιγ�ντ�ν Hh EΑζοψρ5ν : ut vid. scrib. EΑσοψ5μ ( EΑζοψρ5ν uxor Cain erat)  21–22

EΑζοψρ5ν (#γζοψρ5ν O) – �π�ρξ�ν : γεν�μενο« σε Ab (cf. Georg. Mon. 43.20) 21 #γαγ�με-
νο« C #δελφικ�ν P 21–22 �π�ρξ�ν �τ�ν σε Hh 22 post E Εν>« (�ν
« O) add. κα& μετ5
το,το, Wζησεν Wτη χζ, κα& #πω1ανεν- ζ'σα« τ5 π�ντα Wτη �ννακ�σια δ>δεκα Hh (Georg. Mon.
43.20–44.1) post οHτο« add. � σ�1 Hh 23 το, Υεο, om. Ab �ν om. Ab 24–31 οHτο« –
σψνεγρ�χατο om. Ab 24 post Σ�1 add. [« φησ&ν ?>σηπο« �ν τ' #ρξαιολογ!α C
25 δ!αν Cr Hh 26 Υε
« : 1εο;« P : � 1ε
« K τ�ν om. Cr Hh 27 κιν.σε�« O γ5ρ : δ* O
P K : non adhib. Ab 28 X pr. : Y Hh 31 post σψνεγρ�χατο (�γρ�χατο Cr Hh : om. O) add.
Hh = Georg. Mon. 44.2–17 �ν�« O �γ.ματο EΕμμ5ν (�γ.μα, τ
νε�μ5ν Hh) τ�ν #δελφ.ν
(post #δελφ.ν add. α%το, O P K) om. Ab 31–32 ρ ' (ρ« O) γεν�μενο« �τ�ν : ρ �τ�ν γεν�-
μενο« P K : γεν�μενο« δ* �τ�ν ρ  Hh 32 γεννt : κα& γεννt O : �γωννησε Hh (cf. Georg. Mon.
44.18)  post Καgν»ν (καιν5ν O) pr. add. Hh = Georg. Mon. 44.18–21 32–34 Καgν»ν alt.
(καιν5ν O) – E Ι�ρεδ pr. : Hh = Georg. Mon. 44.21–45.7 33 �τ�ν : post γεν�μενο« in l. 33–34

exhib. C : ante γεν�μενο« in l. 33–34 exhib. O �τ�ν Ψκατ
ν Ψ3.κοντα πωντε (Ψκατ
ν Ψ3.κοντα
πωντε : 3ε T) : ρ3ε �τ�ν Ab
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νο« �γωννησε τ
ν E Ι�ρεδ. E Ι�ρεδ γεν�μενο« �τ�ν ρ3β' �γωννησε τ
ν EΕν>ξ.
οHτο« πρ�το« γρ�μματα μαν1�νει κα& διδ�σκει κα& 1ε!�ν μψστηρ!�ν
#3ιο,ται #ποκαλ4χει«. E ΕνLξ γεν�μενο« �τ�ν ρ3ε' �γωννησε τ
ν Μα1οψ-
σ�λα κα& σ' πρ
« το4τοι« �πιβι>σα« Wτη κα& τοD« �γρηγ�ροι« τ�ν �κ
παραβ�σε�« �πιμαρτψρο4μενο« τιμ�ρ!αν μετατ!1εται ε?« EΕδωμ, Wν1α �
παρ�δεισο«. 9 σημει�τωον, 6π�« =ν!κα �γγελοι τ�ν �π& τ
 φα,λον
διολισ1α!νοψσι τροπ.ν, τηνικα,τα �ν1ρ�πο« τ'« ε?« τ
 �μεινον κατ-
α3ιο,ται μεταβολ'«- �ν γ5ρ ταD« =μωραι« το4τοψ καταβεβηκωναι λωγεται
οC �γγελοι �π& τ'« γ'«, ο� κα& �γρ.γοροι cνομ�σ1ησαν. 10 Μα1οψ-
σ�λα ρπζ' �τ�ν γεν�μενο« �γωννησε τ
ν Λ�μεξ. Λ�μεξ �τ�ν ρπη'
�π�ρξ�ν �γωννησε τ
ν Ν�ε. Ν�ε �τ�ν φ' γεν�μενο« �γωννησε τ
ν Σ�μ
κα& μετ E α%τ
ν τ
ν Ξ5μ κα& μετ E α%τ
ν τ
ν E Ι�φε1. 11 οC �γρ.γοροι πρ
«
τ5« 1ψγατωρα« τ�ν #ν1ρ>π�ν �πιμι3!αν ποιησ�μενοι γενν�σι το;«
γ!γαντα«, μαντε!α« τε α7 κα& γοητε!α« #ν1ρ>ποι« ε?σηγητα& γεν�μενοι,
Wτι δ* #στρονομ!α« τε κα& #στρολογ!α« κα& π�ση« �χηλ'« κα& μετε>ροψ
κιν.σε�«, κα& ταD« γψναι3& το4τ�ν 4π�ντ�ν παραδεδ�κ�τε« τ�ν γν�-
σιν ε?« �κρον �λ1εDν πονηρ!α« το;« #ν1ρ>ποψ« παρεσκε4ασαν. [τωκνα
τ�ν �γρηγ�ρ�ν λωγει πνε4ματα πονηρ5 φιλ.δον� τε κα& φιλοσ>ματα

35

40

45
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34 E Ι�ρεδ alt. – E Εν>ξ: cf. Georg. Mon. 45.8 36–37 ΕνLξ – Μα1οψσ�λα: cf. Gen. 5.21 (cf. su-
pra ad cap. 24.1); Georg. Mon. 45.12 § 10: cf. Gen. 5.25–32 (cf. supra ad cap. 24.1)
42–43 Μα1οψσ�λα – Λ�μεξ pr.: cf. Gen. 5.25 (cf. supra ad cap. 24.1); Georg. Mon. 45.16
43–44 Λ�μεξ alt. – Ν�ε pr.: cf. Gen. 5.28; Georg. Mon. 45.20–26 44–45 Ν�ε alt. – E Ι�φε1: cf.
Gen. 5.32; Georg. Mon. 47.7–8 § 11: cf. Gen. 6.4

TCOP[K][Cr]Hh Ab

34 post E Ι�ρεδ alt. (C�ρεδ O) add. δ* O Hh Ab (cf. Georg. Mon. 45.8) γεν�μενο« �τ�ν ρ3β' :
γεν�μενο« Ψκατ
ν (διακοσ!�ν (de O vide infra) P K) Ψ3.κοντα δ4ο �τ�ν C O P K : ρ3β �τ�ν
γεν�μενο« Ab γεν�μενο« σ3β �τ�ν (pro γεν�μενο« �τ�ν ρ3β') post E Εν>ξ transp. O
36 post #ποκαλ4χει« (#ποκαλ4χε�ν Hh : #ποκαλ4χε�« Bekker Tafel) add. Hh = Georg.
Mon. 45.8–11 post E ΕνLξ add. δ* Hh (sic et Georg. Mon. 45.12) γεν�μενο« �τ�ν ρ3ε' (sic
et Georg. Mon. 45.12) : Ψκατ
ν Ψ3.κοντα πωντε �τ�ν γεν�μενο« C P K Ab : �τ�ν γεν�μενο«
ρ3ε O 36–37 μα1οψσ�λαν O P (sic fort. P) 37–38 σ' – τιμ�ρ!αν om. C 38 �πιμαρ-
τψρ�μενο« Ab 39–42 σημει�τωον (σημει�τω�ν T Hh) – cνομ�σ1ησαν om. C 40 τ'« :
τοD« Hh 41 το4τοψ : α+ται« O : �κε!ναι« Hh λωγεται : λωγοντε« O : λωγονται (-�νται Ab)
Hh Ab : non adhib. C K 42–45 Μα1οψσ�λα – E Ι�φε1 : Hh ~ Georg. Mon. 45.13–47.8
43 ρπζ' : Ψκατ
ν Zγδο.κοντα P K : ρ3ε Ab (ρ3ζ' Gen. et Georg. Mon.) �τ�ν post ρπη'
transp. C O Ab 45 κα& pr. – Ξ5μ om. O post α%τ
ν pr. add. �γωννησε P K 47 α7 : ο7ν
Ab : om. C ε?σητα& ut vid. O 48 Wτι : �π& O post δ* add. κα& O Ab τε om. Hh post
�χηλ'« add. τ* O 50 post παρεσκε4ασαν add. τ5 δ* C 50–52 τωκνα – �π�ρξειν om.
Ab recte 51 λωγει : �π'ρξον C : λωγονται Cr Hh : non adhib. Ab φιλοσ>ματα : φιλοσο-
φ>τατα O
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�π�ρξειν] �φE οi« ε?« τ�ν κα1 E Ψαψτ�ν #γαν�κτησιν παροργ!σαντε« τ
ν
Υε
ν ε?« το;« τ'« γ'« καταταρταρο,νται πψ1μωνα«.

25

Κατακλψσμ< δ* το;« π�ντα« διαφ1εDραι βοψλη1ε&« � Υε
« προστ�σσει
τ< Ν�ε μ�ν8 δι5 δικαιοσ4νην ε%αρεστ.σαντι κιβ�τ
ν κατασκεψ�σαι
πρ
« τ�ν α%το, τε κα& το, γωνοψ« διατ.ρησιν. 2 κα& = μ*ν κιβ�τ
« �φE
6λοι« ρ' �π E α%το, κατασκεψ�ζεται Wτεσιν, μηκ4νονται δ* οC ξρ�νοι τ'«
κατασκεψ'« δι5 τ�ν πολλ�ν α%το, #γα1�τητα- τ�ν γ5ρ τ'« φ1ορ»«
�παγ�γ�ν δι5 μακρο1ψμ!α« #ναβαλλ�μενο« �ποιεDτο τ
ν ε?« μετ�νοιαν
τοD« σψνιο,σιν �πιμετρεDν καιρ�ν. 3 ε?σελ1�ντο« δ* ε?« τ�ν κιβ�τ
ν το,
Ν�ε κα& τ�ν τρι�ν α%το, ψC�ν κα& ε?σαγαγ�ντο« κατ5 1ε!αν �πιτρο-
π�ν #π
 μ*ν τ�ν κα1αρ�ν ζl�ν Ψπτ5 Ψπτ�, #π
 δ* τ�ν #κα1�ρτ�ν
δ4ο δ4ο, _στε φψλαξ1'ναι #παρξ�ν ε?« τ�ν Ψκ�στοψ γωνοψ« διαμον.ν,
�π'λ1ε δ* � κατακλψσμ
« �π& τ�ν γ'ν Ψ3ακοσιοστ
ν Wτο« �γοντο«
το, Ν�ε, κα& �γωνετο �φE 6λα« μ' =μωρα« κα& ν4κτα« ^σα« τ�ν �δ�τ�ν =
καταφορ�. 4 κεκοπακ�το« δ* eδη το, +δατο« κα& τ'« κιβ�το, τ�ν τ'«

5

10

cap. 25: cf. Gen. 6–9; Georg. Mon. 47.8–51.10 (de Noe et cataclysmo)

TCOP[K][Cr]Hh Ab

52 �π�ρξειν : 2ντα C οi« : h« Hh 53 το;« : τ
ν Hh καταρο,νται Hh post πψ1μωνα«
(πψ1μωνα Hh) add. �λλοι δ* τοιοψτ�ν τινα διbγο,νται λ�γον περ& το, ?δ�ντε« δ* οC ψCο&
το, 1εο, τ5« 1ψγατωρα« τ�ν #ν1ρ>π�ν 6τι καλα! ε?σιν, Wλαβον ΨαψτοD« παρ E  Ψαψτ�ν γψ-
ναDκα«- 6τι τ
 γωνο« Aν τηνικα,τα τ
 το, κ�gν κα& το, σ�1- κα& το, μ*ν κ�gν, �π�ρατον Aν-
τ
 δ* το, σ�1, ε%σεβε!α« �πεμελεDτ�- �νL« γ5ρ � το4τοψ ψC
« eλπισεν �πικαλεDσ1αι τ
 2νο-
μα κψρ!οψ το, 1εο,:- �ντε,1εν οC �κ το4τοψ φ4ντε«, ψCο& 1εο, �ξρημ�τιζον, δι
 κα& Wφεψγον
τ�ν πρ
« τ
 γωνο« το, κ�gν �πιμι3!αν- παμπ�λλ�ν δ* �ληλψ1�τ�ν �τ�ν, ε%πρεπεD« 1εασ�-
μενοι τ5« �κε!ν�ν 1ψγατωρα« οC τ�ν ε%σεβ�ν #π�γονοι, bττ.1ησαν το, κ�λλοψ«- κα& τ
ν
πατρ�ον παραβ�ντε« ν�μον, τ
 πρ
« �κε!νοψ« bσπ�σαντο κ'δο«- ε:τα = �πιμι3!α τ�ν
πονηρ!αν ε?σ.γαγεν, 61εν κα& � κατακλψσμ
« γωγονεν Ab cap. 25.2 Κατακλψσμ< –
προστ�σσει (-η Hh) : προστ�σσει ο7ν � 1ε
« Ab βοψλη1ε&« � 1ε
« διαφ1εDραι O 3 δι5 om.
O K Hh Ab 4 Ψαψτο, C 5 Wτεσι κατασκεψ�ζεται �π E α%το, Ab μηκ4νονται : μικ4-
νο,νται Hh : μηκ4ν�νται Ab 6 α%το, : το, 1εο, Ab τ�ν γ5ρ τ'« : τ'« γ5ρ τ'« T post
φ1ορ»« add. α%το, C 7 μακρο1ψμ!αν P post #ναβαλλ�μενο« add. ο%κ O P K τ
ν : τ�ν Hh
Ab 8 τοD« : α%τοD« C σψνιο,σιν : an scrib. σψνο,σιν? �πιμετρ�ν C O P K ε?σελ1�ντ�ν
Hh το, om. P K 9 ψC�ν α%το, C 10 post #κα1�ρτ�ν add. #να Ab 11 _στε φψλαξ-
1'ναι : [« περιφψλαξ1'ναι O P K 12–13 �π'λ1ε – Ν�ε : Hh = Georg. Mon. 47.8–10
12 δ* om. O P K Ab, fort. recte; cf. autem ind. graecitatis s.v. particularum positio : non adhib. Hh
�γοντο« om. Ab 13 σαρ�κοντα O Hh = τ�ν �δ�τ�ν Hh 14 post καταφορ� (κατα-
φ1ορ5 Hh) add. π�σα ο7ν = γ' �καλ4φ1η �π& =μωρα« ρν- παντ
« δ* 6ροψ« �χηλοτ�τοψ τ

+δ�ρ �περ�ν� γωγ�νεν π.ξει« ιε Ab τ�ν : τοD« O 14–15 τ'« EΑρμεν!α« : τ#ρμεν!α« Ab
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EΑρμεν!α« �πικελσ�ση« Zρ�ν �3ωρξεται Ν�ε κα& οC τρεD« ψCο& α%το, μετ5
τ�ν γψναικ�ν α%τ�ν κα& π�ντ�ν �3 α%τ'« �κβ�λλει τ5 ζ<α. Ν�ε δ*
1ψσ!αν προσαγαγLν τ< Υε< Cκετε4ει μηκωτι ποι'σαι κατακλψσμ�ν.
#ποδε3�μενο« ο7ν � Υε
« τ�ν το, #νδρ
« #ρετ�ν �πωσξετο, σημεDον
�πι1ε!σα« τ
 τ�3ον τ'« ^ριδο«. 5 �γωνετο � κατακλψσμ
« τ< Ψ3ακο-
σιοστ< Wτει το, Ν�ε. γ!νονται #π
 EΑδ5μ μωξρι Ν�ε κα& το, κατακλψσ-
μο, Wτη δισξ!λια διακ�σια τεσσαρ�κοντα δ4ο.

26

E Εν δ* τ< δεψτωρ8 Wτει μετ5 τ
ν κατακλψσμ
ν Σ�μ γεν�μενο« ρ' �τ�ν
�γωννησε τ
ν EΑρφα3�δ. 2 EΑρφα35δ δ* γεν�μενο« ρλε' �τ�ν �γωννησε
τ
ν Σ�λα. 3 το,τον � πατ�ρ α%3η1ωντα γρ�μμασιν �3επα!δεψσε- κα&
δ. ποτε � Σ�λα Ψαψτ< πορεψ1ε&« #ποικ!αν κατασκωχασ1αι �λ1Lν κατ5
τ�ν Ξαλδα!�ν γρ�μματα �π! τιν�ν ε�ρ!σκει διακεξαραγμωνα πετρ�ν.
τ�δε Aν �ρα τ�ν �γρηγ�ρ�ν αC παραδ�σει«. τα,τα δ* �γγραχ�μενο« �
Σ�λα α%τ�« τε �ν α%τοD« �3ημ�ρτανε κα& το;« �λλοψ« τ�ν �ν α%τοD«
#τοπ!αν �3επα!δεψε. 4 Σ�λα γεν�μενο« ρλ' �τ�ν �γωννησε τ
ν 5Εβερ.

15

20

5

§ 1: cf. Gen. 11.10; Georg. Mon. 51.12–13 § 2: cf. Gen. 11.12–13; Georg. Mon. 51.20
9 Σ�λα – 5 Εβερ: cf. Gen. 11.14; Georg. Mon. 52.2

TCOP[K][Cr]Hh Ab

15 �πικελσ�ση« : �ποικειλ�ση« O : �πικλψσ�ση« P K : �πεκιλ�ση« Ab : fort. scrib. �ποκει-
λ�ση« (vide introd. III.3.1.1) �πικελσ�ση« post Zρ�ν (2ρεσιν O) transp. Hh post �3ωρξεται
add. � Ab 16 α%τ�ν om. Hh π�ντα Ab recte post π�ντ�ν add. κα& O P K �3 α%τ'« : �3
h« C : �3'« Ab 16–19 Ν�ε – ^ριδο« om. Ab 17 προσαγαγLν 1ψσ!αν C 18 το, #νδρ
«
τ�ν O 19 �πι1ε!σα« (-1εDσα« T : -1.σα« Hh) : �πι1ε&« C O P K : non adhib. Ab 19–20 �γωνε-
το (�γωνετο δ* O : �γωνετο ο7ν C Ab) – Ν�ε pr. om. Hh 20 γ!νονται : γ!νονται (-�νται Ab)
ο7ν C Ab : κα& γ!νονται O : γ!νονται δ* K Hh Ν�ε κα& om. Ab 21 δισξ!λια διακ�σια τεσ-
σαρ�κοντα (σαρ�κοντα K Hh) δ4ο : βσμη T post δ4ο add. γενεα& g Ab cap. 26.2–3 �ν –
EΑρφα3�δ pr. : Hh (34v–37r) ~ Georg. Mon. 47.15–51.19 2 ρ' : ρβ Ab (sic et Georg. Mon.; vide
autem Gen. 11.10) 3 EΑρφα3�δ pr. : #ρφ�3δ T : καgν»ν (κ�gναν O) C O P K : #ρφα35δ. #φ E  οH
πρ>τη βασιλε!α ξαλδα!�ν Ab : non adhib. Hh EΑρφα35δ alt. : καgν»ν (καgν5ν O) C O P K
Hh δ* om. O P K Ab ρλε' (sec. Gen. 11.12) : Ψκατ
ν τρι�κοντα C O P K (sic de Cainan Gen.
11.13) : ρλζ' Hh Ab (sic et Georg. Mon. 51.20) �τ�ν post γεν�μενο« exhib. Hh (sic etiam
Georg. Mon. 51.20) 4 Σ�λα (hic et infra σαλ� Ab) : sec. Septuaginta Καgν»ν filius EΑρφα3�δ
erat (cf. introd. III.3.1.1) 4–9 κα& – �3επα!δεψε om. C (homoeotel.) 5 Ψαψτ< : Ψαψτ
ν Hh
6 τ�ν (sic ut vid. Hh) ξ�λδον Hh (τ�ν γ'ν in app. Tafel) διακεξαραγμων�ν O  7 τ5 δ* T P
K Hh Ab γρηγ�ρ�ν O post παραδ�σει« add. τα,τα δ* Aν vρα α%τ�ν �γρηγ�ρ�ν αC
παραδ�σει« T 8 α%τοD« alt. : ΨαψτοD« Hh 9 #ποτοπ!αν O post �3επα!δεψε add. Hh (37r,
col. 2, l. 6–9) ~ Georg. Mon. 51.21–22 (post haec multa add. Hh) Σ�λα – 5 Εβερ : Hh = Georg.
Mon. 52.2



30 ΣNΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟN ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟN [Taf. 16–17 : Bekk. 12–13]

�π& το4τοψ π�λιν οC �ν1ρ�ποι ε?« �πειρον πλη14νονται #ρι1μ
ν κα& ε?«
�κρον α%3η1ωντε« πονηρ!α« π4ργον �ννοο,σι κατασκεψ�σαι ο%ρα-
νομ.κη, τ�ν ε?« ο%ραν
ν ΨαψτοD« �νοδον δι5 το4τοψ προμη1ο4μενοι.
5 π4ργον τ�νδε ο?κοδ�μοψν προστ�3ει ΝεβρLδ πρ
« #ποφψγ�ν τ�ν
�πομβρι�ν, [« �πιβοψλε4οντο« α%τοD« το, Υεο, διE +δατο«. Aσαν δ* τ5
π�ντα τ�ν ο?κοδομο4ντ�ν W1νη ο', φ�ν� δ* α%τοD« π»σιν �νψπ'ρξε μ!α.
ΝεβρLδ δ* α%τοD« � γ!γα«, Ξοψσ* το, Α?1!οπο« ψC�«, ε?« βρ�σιν
#γρε4�ν �ξορ.γει ζ<α, � δ* 5Εβερ � το, Σ�λα ψC
« �πε!γειν �γκεξε!ριστο
τ�ν ο?κοδομ.ν. 6 δοκο,ντο« δ* α%τοD« eδη το, Wργοψ προκ�πτειν
σψγξωει τ5« γλ>σσα« � Υε�«, ε?« ε^δη φ�ν�ν κατατεμ>ν. φασ& δ* μ�νον
τ
ν 5Εβερ τ�ν #ρξα!αν διατετηρηκωναι φ�ν.ν, κα& τα4την οC το4τοψ
διαδε3�μενοι #π�γονοι Ψαψτο;« μ*ν πατρ�νψμικ�« ’Εβρα!οψ« προσ-
ηγ�ρεψσαν, ’ ΕβραJδα δ* τ�ν φ�ν�ν �κ�λεσαν. 7 τεκμ.ριον δ* το,
τα4την ε:ναι τ�ν πρ
 τ'« σψγξ4σε�« φ�ν�ν τ5 τ�ν παλαι�ν Zν�ματα-
�φE oν γ5ρ κατ E ο%δεμ!αν �στ& γλ�σσαν τ
 σημαιν�μενον �πιλ4σασ1αι,
κατ E α%τ�ν τ
 ζητο4μενον Ψρμηνε4εται, οiον το, EΑδ5μ κα1 E Ψτωραν μ*ν
ο%δεμ!αν φ�ν�ν τ
 δηλο4μενον ε�ρ!σκεται, κατ5 δ* τα4την �ν1ρ�πο«
νεν�ηται. κα& = το, Ν�ε προσηγορ!α διE Ψτωρα« μ*ν ο%δεμι»« διαλωκτοψ
Ψρμηνε4εται, κατ5 δ* τα4την δικαιοσ4νη σημα!νεται, κα& Ξο,« Α?1!οχ
κα& Μεσραε&μ Α^γψπτο« κα& Φαλ*κ μερισμ�«. 8 � μ*ν ο7ν π4ργο« �φE 6λα
μγ' ο?κοδομη1ε&« Wτη �π
 τ'« κατ5 τ�ν σ4γξψσιν διαφ�ν!α« Wμεινεν =μι-
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§ 5–8: cf. Gen. 11.1–9; Georg. Mon. 11.2–5 (de Nebrod); 52.7–54.6 (de turri Babylonensi)
16–17 ΝεβρLδ – ζ<α: cf. Chron. Pasch. 64.13–18

TCOP[K][Cr]Hh Ab

10 ε?« �πειρον post πλη14νονται transp. C 11–12 ο%ρανομ.κη – το4τοψ om. Hh
13–14 π4ργον – +δατο« om. Ab 13 π4ργον τ�νδε (τ
ν δ* π4ργον O P K) – ΝεβρLδ : [«
δ* φησ& μ�ψσ'« �ν τ' λεπτ' γενωσει- προστ�3ει νεβρLδ το, γ!γαντο«- ξοψσ* το,
α?1!οπο« ψCο,, το,τον cκοδ�μοψν C sκοδ�μοψν (C) O P K Hh : non adhib. Ab νεβρL1 Cr
Hh #ποφψγεDν T K 14 �πομβρι�ν : �πομβρ!�ν C Cr Hh : �πομβρ!�ν �δ�τ�ν O P K :
non adhib. Ab �πιβοψλε4σαντο« Hh δι5 το, +δατο« O P K 15 τ�ν om. T �π'ρξε C
K Hh 16 ΝεβρLδ : νεβρLμ T : νεβρL1 Hh δ* om. C α%τοD« : α%τ�ν Hh Ξοψσ* (ξοψ-
σα& O : ξοσ* Hh) – ψC�« : � ψC
« ξο,« το, α?1!�πο« Ab 17–22 � pr. – �κ�λεσαν : Hh (37v, col.
2, l. 12 – 38r, col. 1, l. 26) ~ Georg. Mon. 52.3–4; cf. etiam Georg. Mon. 52.6–53.7 17 �κεξε!ρισ-
το P K 21 δε3�μενοι C μ*ν om. C πατρ�νψμικ�« (πατρο- Ab) : πατρ�νομικ�« T K
(-νψμικ�« Georg. Mon. 53.3) 22 ΨβαJδα P �κ�λεσε C post δ* alt. add. �ναργ*« Hh (cf.
Georg. Mon. 53.12) 23 πρ
 om. P φ�ν�ν ante πρ
 exhib. Hh (cf. Georg. Mon. 53.12–13)
24 �πιλ.σασ1αι Hh 25 κατ E α%τ�ν (sic etiam Georg. Mon. 53.14) : κατ5 τα4την C Ab
4δ5μ O 26 τα,την δ* Hh 27 ν�ε T δι E – ο%δεμι»« : ο%δ* μι5« δι �τωρα« Hh 28 δι-
καιοσ4νη (-σ4νην P) : #ν�παψσι« C ξο;« T Hh 29 Μεσραε&μ (-α�μ Ab) : μεσρ*μ C : μεσρα'λ
ut vid. Cr : μεσρα.λ Hh α^γψπο« C φ�λεκ Ab post μερισμ�« (διαμερισμ
« P) add. Hh (38r,
col. 2, l. 20 – 38v, col. 1, l. 7) ε? – cν�μαζον = Georg. Mon. 53.17–54.2 29–31 � – =μιτελ.« :
Hh = Georg. Mon. 54.3–4 30 τ�ν om. T



[Taf. 17–18 : Bekk. 13–14] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 26,4–27,3 31

τελ.«. Σ4γξψσι« δ* #π
 το, σψμβεβηκ�το« = περ& τ
ν τ�πον cνομ�σ1η
π�λι«, = α%τ�1ι κτισ1εDσα Βαβψλ>ν- Βαβψλ�να γ5ρ ’ΕβραDοι τ�ν
σ4γξψσιν Zνομ�ζοψσιν. �στωρο1ι δ* � Υε
« #νωμ8 τ
ν π4ργον 6λον
#νατρωπει, κα& Wστιν #ν5 μωσον EΑσο;ρ κα& Βαβψλ�νο« ε?« Wτι το,
π4ργοψ φψλασσ�μενα τ5 ^ξνη.

27

5 Εβερ γεν�μενο« ρλδ' �τ�ν �γωννησε τ
ν Φαλωκ. �ν #ρξ$ τ�ν =μερ�ν Φα-
λ*κ οC το, Ν�ε ψCο& διξονο.σαντε« τ'« γ'« ε?« Ψαψτο;« ποιο,νται τ�ν
διανωμησιν. [Φαλ*κ γεν�μενο« ρλ' �τ�ν �γωννησε τ
ν ’Ραγα, κα& �πιβι>-
σα« Wτη σ1' �τελε4τησεν. 2 σψν�γεται τ5 π�ντα Wτη #π
 EΑδ5μ �π& τ�ν
το, Φαλ*κ τελεψτ�ν Wτη γ́] _στε ε?κ�τ�« τα4τη« Wτψξε τ'« Zνομασ!α« �
Φαλωκ- μερ&« γ5ρ Ψρμηνε4εται, Ψκατωρα« προαναφ�ν�ν τ5« διαιρωσει«-
τ'« τε γ'« τ�ν διακλ.ρ�σιν οC το, Ν�ε παDδε« �π& το4τ8 ποιο,νται,
κα& το, �πονοοψμωνοψ τ�ν Ψ3ακισξιλ!�ν �τ�ν ξρ�νοψ = δια!ρεσι« �π&
τ'« τελεψτ'« τ�ν =μερ�ν γ!νεται το4τοψ, †� μ*ν �ν #ρξ$, †� δ* �π& τ<
τωλει τ'« ζ�'« α%το,. 3 τ�τε μεταστωλλονται οC τρεD« ψCο& το, Ν�ε
π�ντα« το;« �3 α%τ�ν, κα& δ!δ�σιν α%τοD« Wγγραφον τ�ν τ�π�ν τ�ν

35

5

10

2 5 Εβερ – Φαλωκ pr.: cf. Gen. 11.16; Georg. Mon. 52.6–7 4–5 Φαλ*κ – �τελε4τησεν: cf. Gen.
11.18–19; Georg. Mon. 54.8–9 § 2: cf. Georg. Mon. 54.11–17 11–cap. 28.6 τ�τε –
Ε%φρ�τη«: cf. Georg. Mon. 55.4–19

TCOP[K][Cr]Hh Ab

31 #π
 το, σψμβεβηκ�το« om. O 32 Βαβψλ>ν : βαβψλ�ν!α P 33 �στωρο1ι – Υε
« : � δω
γε 1ε
«, �στερ�1ι Hh (� δω γε 1ε
« sec. Georg. Mon. 54.4) post #νωμ8 add. βια!� Hh (sec.
Georg. Mon. 54.4) τ
ν π4ργον : το4τον Hh (sec. Georg. Mon. 54.5) 33–34 #νατρωπει
6λον C  34 #σο,ρ T O 34–35 το, (το, om. O) – ^ξνη : φψλασσ�μενα τ5 Jξνη α%το, Hh
(sec. Georg. Mon. 54.6) cap. 27.2 5 Εβερ – Φαλωκ pr. om. Hh φ�λεκ (pr.) Ab 2–4 �ν –
διανωμησιν transp. Hh : vide f. 38v, col. 2, l. 21–26 2 post #ρξ$ add. δ* Hh 2–3 φ�λεκ Ab
3 post Ν�ε add. οC Hh ποιο,ντε« T 4–6 Φαλ*κ –

2
γ om. Ab recte 4–5 Φαλ*κ – �τε-

λε4τησεν : Hh (38v, col. 1, l. 25 – col. 2, l. 2) = Georg. Mon. 54.8–10 (post haec multa add. Hh)
5 σ1' : non certe vid. O 5–6 σψν�γεται (σψν�γονται C) –

2
γ : Hh (38v, col. 2, l. 26 – 39r, col. 1,

l. 6) ~ Georg. Mon. 54.11–14 6 Wτη om. C 6–7 _στε (6στε Hh) – Ψρμηνε4εται post Wκ1εσιν
(l. 15) transp. Ab 6 ε?κ�το« P K τα4τη« post Zνομασ!α« transp. C � om. O 7 Φαλωκ :
φαφαλ*κ Hh : φ�λεκ Ab μερισμ
« C K (sic et Georg. Mon. 54.13) 7–11 Ψκατωρα« – α%το,
om. Ab 8 τ'« τε : τ'« τε γ5ρ C O P K : τ�ξο« δ* τ'« Cr Hh : non adhib. Ab το4τ8 :
το4τοψ C O P K : το,το Hh : non adhib. Ab 10–11 � pr. – α%το, : Hh (39r, col. 1, l. 21 –
col. 2, l. 20) = Georg. Mon. 54.14–55.5 10 � μ*ν … � δ* : = μ*ν … = δ* in app. Bekker (vide in-
trod. III.3.1.1) 11 τ�τε μεταστωλλονται : μετ5στωλλ�νται γο,ν Ab § 3–cap. 28, § 1 Hh =
Georg. Mon. 55.4–19 το, om. Ab 12 post α%τ�ν add. γενομωνοψ« (γεν�- Ab) C Ab : non
adhib. Hh δ!δ�σιν : διδο,σιν C P K : δ!δοψσιν O



32 ΣNΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟN ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟN [Taf. 18 : Bekk. 14–15]

κατανωμησιν, κα& τψγξ�νοψσιν Ψκ�στ8 κα& ταD« Ψκ�στοψ φψλαD« κα& πα-
τριαD« τ�ποι κα& κλ!ματα κα& ξ�ραι κα& ν'σοι κα& ποταμο& κατ5 τ�ν
�ποκειμωνην Wκ1εσιν- 4 τ< μ*ν ο7ν Σ.μ, τ< πρ�τοτ�κ8 ψC< Ν�ε, #π

Περσ!δο« κα& Β�κτρ�ν k�« E Ινδικ'« κα& ’Ρινοκορο4ρ�ν- τ< δ* Ξ�μ, τ<
δεψτωρ8 ψC< το, Ν�ε, #π
 ’Ρινοκορο4ρ�ν k�« Γαδε!ρ�ν τ5 πρ
« ν�τον-
τ< δ* E Ι�φε1, τ< τρ!τ8 ψC< Ν�ε, #π
 Μηδε!α« k�« Γαδε!ρ�ν τ5 πρ
«
βορρ»ν.

28

Ε?σ& δ* αC λαξο,σαι ξ�ραι κατ E 2νομα τ< Σ.μ, τ< πρ�τοτ�κ8 ψC< το,
Ν�ε, αjδε- Περσ!«, Βακτριαν., ’Nρκαν!α, Βαβψλ�ν!α, Κορδ4νη, EΑσσψρ!α,
Μεσοποταμ!α, EΑραβ!α = #ρξα!α, E ΕλψμαJ«, E Ινδικ., EΑραβ!α = ε%δα!μ�ν,
Κο!λη Σψρ!α, Κομμαγην� κα& Φοιν!κη π»σα. Wστι δ* �ν τ< μωρει α%το,
ποταμ
« � Ε%φρ�τη«. 2 �κ δ* τ'« φψλ'« το, Σ�μ #νεφ�νη �ν1ρ�πο«
γιγαντογεν�« Zνομασ1ε&« �π
 το, πατρ
« Κρ�νο« ε?« �π>νψμον το,
πλαν.τοψ #στωρο«. V« πρ�το« κατωδει3εν �ρξειν κα& βασιλε4ειν EΑσ-
σψρ!�ν. Wσξε δ* γψναDκα Σεμ!ραμιν, τ�ν κα& ’Ρωαν καλοψμωνην, �3 h« Wσξεν
ψC�ν, V« �πεκλ.1η Ζε4«, � κα& Π!κο«, γ.μα« τ�ν ?δ!αν #δελφ�ν 6Ηραν. Wσξε
δ* Κρ�νο« κα& kτερον ψC
ν Zν�ματι 5Αφρον, � #πεκλ.ρ�σε τ�ν πρ
«
Λιβ4ην γ'ν. V« Wγημε τ�ν EΑστψν�μην, γενν.σα« �3 α%τ'« 1ψγατωρα, Yν
�κ�λεσεν EΑφροδ!την. 3 � δ* Κρ�νο« �3�σ1ε&« τ'« βασιλε!α« �π
 το,
?δ!οψ ψCο, Δι
« κατωλιπε Δ!α κα& ΝDνον, ψCο;« α%το,, μετ5 τ'« μητρ
«
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§ 4: cf. Chron. Pasch. 53.17–19 (sec. Epiphanium); 55.10–13; 56.3–5; 52.9–11  cap. 28, § 1: cf.
Chron. Pasch. 56.7–11; Georg. Sync. 50.2–5 6–10 �κ – 6Ηραν: cf. Georg. Mon. 11.17–12.8
(fort. e Iulio Africano, vide app. crit.) 13–19 � – Κρ.τF: cf. Georg. Mon. 12.10–13.2

TCOP[K][Cr]Hh Ab

13 τψγξ�νοψσιν : λαγξ�νοψσιν O P K 15 Wκ1ησιν T 16 ’ Ρινοκορο4ρ�ν (qην- Ab) : qινο-
κοψρο4ρ�ν C K 17–18 #π
 – Ν�ε om. O 17 ’ Ρινοκορο4ρ�ν (ριν�- T : qην- Ab) : qινο-
κοψρο4ρ�ν K C τ5 : τ
 C : τ�ν T 18 ?�φετ C K τ5 : τ�ν O : τ
 K : om. C cap. 28.

2–3 πρ�τοτ�κ8 ψC< το, Ν�ε : ψC� το, ν�ε τ� πρ�τοτ�κ� O 3 πωρσαι T %ρκαν!α O
P Κορδ4νη : κορδ.νη O : κορδψν� Ab : Κ�ρδψνα Georg. Mon. 55.16 #σψρ!α C O P
4 �λψμα.« T Ab 5 Κομμαγην� : κομμαγ!νη T : κομαγην� C : κομμαγιν� Ab post Φοιν!κη
add. τε Ab 6–24 �κ – #ν1ρ>ποι« om. Ab 6 post Σ�μ add. [« φησ�ν #φρgκαν
« � σοφ>-
τατο« C 7 Zνομασ1ε&« post πατρ
« transp. Cr Hh 8 πλαν.το« T 8–9 #σψρ!�ν C P
9 σεμιρ�μην T καλοψμωνην : Zνομαζομωνην O 10 πDκο« O P K Ab ?δ!αν : ο?κε!αν C
eραν O 11 kτερον (�λλον O) – � (V Hh) : Ψτωροψ« δ4ο ψCο4«- �φρον �3 οH κα& οC �φροι- κα&
νDνον- τ� δ* �φρ� C Zν�ματι om. Hh �φρ�ν T P 12 λιβοι�ν O EΑστψν�μην : #στι-
ν�μην O : #στην�μην Hh 13 �3>σ1η Hh 14 κατωλειπε Hh ψCο;« : ψC
ν Hh



[Taf. 18–19 : Bekk. 15–16] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 27,3–29,2 33

α%τ�ν ’Ρωα« βασιλε4ειν EΑσσψρ!�ν. α%τ
« δ* κατιLν �ν τ$ δ4σει κρατεD
κα& βασιλε4ει π�ση« E Ιταλ!α«. Ζε;« ο7ν �ποξ�ρ.σα« τ�ν EΑσσψρ!�ν πα-
ρεγωνετο πρ
« τ
ν πατωρα. � δ* παραξ�ρεD α%τ< βασιλε4ειν π�ση«
E Ιταλ!α«, κα& κρατ.σα« πολλοD« Wτεσι κα& τελεψτ.σα« κατατ!1εται �ν
Κρ.τF. 4 μετ5 δ* ΝDνον �βασ!λεψσεν EΑσσψρ!�ν Υο4ρρα«, Vν μετ�ν�-
μασαν 5Αρεα, [« πολεμικ>τατον κα& γενναDον 2ντα- Vν οC EΑσσ4ριοι
Β�αλ 1ε
ν μετονομ�σαντε« κα& #ναστηλ>σαντε« σωβονται. 5 μετ5 δ*
τ�ν το, Δι
« τελεψτ�ν Φα,νο«, ψC
« α%το,, �βασ!λεψσεν, V« μετ�νο-
μ�σ1η ’Ερμ'«- Aν γ5ρ λογι>τατο« π�νψ κα& μα1ηματικ�«- 6στι« κα& τ�ν
το, ξρψσο, πο!ησιν �φε,ρεν �κ μετ�λλ�ν #ν1ρ>ποι«.

29

Τ< δ* Ξ�μ, τ< δεψτωρ8 ψC< το, Ν�ε, Wλαξον ξ�ραι κατ E 2νομα αjδε-
Α^γψπτο«, Α?1ιοπ!α = βλωποψσα κατ5 E Ινδο4«, Ψτωρα Α?1ιοπ!α, 61εν
�κπορε4εται � τ�ν Α?1ι�π�ν ποταμ�«, E Ερψ1ρ5 = βλωποψσα κατ5
#νατολ�«, ΥηβαJ«, Λιβ4η = παρεκτε!νοψσα μωξρι Κψρ.νη«, Μαρμαρ!«,
Σ4ρτι«, Λιβ4η = #π
 Ποταμω�« παρεκτε!νοψσα μωξρι« �κρα« Σ4ρτε�«,
Νοψμμηδ!α, Μασσψρ!«, Μαψριταν!α παρεκτε!νοψσα μωξρι« ’Ηρακλε�τι-
κ�ν Στηλ�ν κατωναντι Γαδε!ρ�ν. 2 Wξει δ* �ν τοD« κατ5 βορρ»ν τ5
παρ5 1�λασσαν Κιλικ!αν, Παμφψλ!αν, Πισιδ!αν, Μψσ!αν, Λψκαον!αν,
Φρψγ!αν, Καμαλ!αν, Λψκ!αν, Καρ!αν, Λψδ!αν, Μψσ!αν �λλην, Τρ8�δα,
Α?ολ!δα, Βι1ψν!αν, τ�ν #ρξα!αν Φρψγ!αν. Wξει δ* κα& ν.σοψ« Σαρδαν!αν,
Κρ.την, Κ4προν κα& ποταμ
ν Γη>ν, τ
ν καλο4μενον ΝεDλον.
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19–21 μετ5 – σωβονται: cf. Georg. Mon. 13.4–10; Chron. Pasch. 68.1–11 21–24 μετ5 – #ν-
1ρ>ποι«: cf. Chron. Pasch. 69.5–7  cap. 29: cf. Georg. Mon. 55.19–56.7; Chron. Pasch. 52.11–
53.15

TCOP[K][Cr]Hh Ab

15 #σψρ!�ν C P κρατ' Hh 16 post E Ιταλ!α« add. κρατ.σα« πολλοD« Wτεσιν Hh 16–18

Ζε;« – E Ιταλ!α« om. O 16 #σψρ!�ν C P 18 κα& pr. om. Hh 19 #σψρ!�ν P C 1ο4ρα«
Hh 19–20 μετ�ν�μασεν C Hh 20 #σ4ριοι P C 21 μετονομ�σαντε« : Zνομ�σαντε« C :
μετ�ν�μασαν P 22 φα4νο« O 23 μα1ητικ
« Hh cap. 29.2 το, ν�ε ψC� O αjδε : αH-
ται T 3 post 61εν add. κα& T 5 κψρ!νη« T Ab 6 σψρτ!« Ab (sic Georg. Mon.) 6–7 �κρα« –
μωξρι« om. C : in mg. exhib. O (homoeotel.) 6 σψρτω�« Ab 7 Νοψμμηδ!α : νοψμμιδ!α T :
νοψμηδ!α O P K : non adhib. C Hh post Μασσψρ!« exhib. σ4ρτι«- λιβ4η Pac Μαψριταν!α
!=" Bekker, fort. recte 8 κατ5 : κατωναντι P 9 πισσιδ!αν O 9–10 φρψγ!αν, μψσ!αν,
λψκαον!αν O 11 σαρδ!αν Ab 12 Γη>ν : γειLν C : γεLν O : γ'�ν Ab



34 ΣNΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟN ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟN [Taf. 19 : Bekk. 16–17]

30

Τ< δ* E Ι�φε1, τ< τρ!τ8 ψC< το, Ν�ε, Wλαξον ξ�ραι κατ E 2νομα αjδε-
Μηδ!α, EΑλβαν!α, EΑμαζον!«, EΑρμεν!α Μικρ� τε κα& Μεγ�λη, Καππαδοκ!α,
Παφλαγον!α, Γαλατ!α, Κολξ!«, Βοσπ�ρη, Μαι�τι«, Δερβ!«, Σαρματ!«,
Ταψριαν!«, Βαστραν!«, Σκψ1!α, Υρ�κη, Μακεδον!α, Δαλματ!α, Μολοσσ!«,
Υεσσαλ!α, Λοκρ!«, Βοι�τ!α, Α?τ�λ!α, EΑττικ., EΑξαJα, Πελλ.νη =
καλοψμωνη Πελοπ�ννησο«, EΑρκαδ!α, EΗπειρ�τι«, E Ιλλψρ!«, Λψξνιτ!«,
EΑδριακ., #φE h« τ
 πωλαγο« τ
 EΑδριακ�ν. 2 ε?σ&ν δ* α%τ< κα& ν'σοι
αjδε- Βρετταν!α, Σικελ!α, Εϊβοια, ’ Ρ�δο«, ΞDο«, Λωσβο«, Κ41ηρα, Ζ�κψν1ο«,
Κεφαλην!α, E Ι1�κη, Κωρκψρα κα& αC Κψκλ�δε« κα& μωρο« τι τ'« EΑσ!α« =
καλοψμωνη E Ι�ν!α. ποταμ
« δω �στιν �ν τοD« α%το, μωρεσιν Τ!γρι« �
διορ!ζ�ν μετα3; Μηδ!α« κα& Βαβψλ�νο«. 3 �κ δ* τ�ν το, E Ι�φε1 ψC�ν
#π
 μ*ν το, Γ�μερ ΓομαρεD«, οC ν,ν Γαλ�ται- �κ δ* το, ΜαγL1 οC ν,ν
Σκ41αι, κα& #π
 Μ�δοψ Μ'δοι- �κ δ* 5 Ι�νο« 5 Ι�νε« κα& οC λοιπο& 6Ελληνε«-
�κ δ* το, Υ�βελ Υοβηλο!, οC ν,ν 5 Ιβηρε«- #π
 δ* ΜεσLξ Μεσξηνο!, οC
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§ 1–2: cf. Georg. Mon. 56.7–18; Chron. Pasch. 48.9–49.5 § 3: cf. Chron. Pasch. 46.9–47.6

TCOP[K][Cr]Hh Ab 7 ab EΑρκαδ!α TCP[K][Cr]Hh Ab

§ 1–2 : Hh = Georg. Mon. 56.7–18 2 Τ< (pr.) : τ
ν T ψC< om. O το, : τ� T αjδε : αHται
T 3 EΑλβαν!α : #λαμαν!α C : σαλβαν!α Ab 4 παμφλαγον!α Ab βοσπορ!« C Μαι�τι«
(με>τη« Ab) : μαται�τη« T Δερβ!« : δωρβg« C 5 Ταψριαν!« : ταψριαν! K : ταψρι�νη« Ab
Βαστραν!« : β�σταρνη« Ab : om. C (βοψταρν!« Georg. Mon.) 1ρ�κη« Ab 5–6 Μολοσσ!« –
Βοι�τ!α om. C 6 λ>κρι« Ab Α?τ�λ!α : α?π�λ!α P K Πελλ.νη : πελλην�« C : πελλιν�«
Ab 7 EΑρκαδ!α : EΑκαρναν!α in app. Tafel EΗπειρ�τι« : =πιρ�τ!« T : =πειρ>τη« Ab
Λψξνιτ!« : λψξν!τι« C P K (sic Georg. Mon. 56.13) : λψξνητ!« Ab : non adhib. Hh 8 EΑδριακ�ν :
#δραgκ�ν P : #δρικ�ν K 9 βρεταν!α T : non adhib. Hh 11 α%το, : α%τοD« P K
12–cap. 31.2 �κ – διανεμ.σε�« : #π
 δ* Ψκ�στοψ ψCο, το, ν�ε, ε%ρω1ησαν �ν τ' πψργο-
ποιJα, fπερ κα& ε?« W1νη διE=ρω1ησαν- �κ μ*ν το, σ�μ κε- κα& το, ξ5μ λβ- κα& το, ?�φε1 ιε-
το4τοι« δι E �μερ!σ1ησαν αC γλ�σσαι, κα& γεγ�νασιν ε?« φψλ5« eγοψν W1νη- �βραDοι- σ4ροι-
ξαλδαDοι- μ'δοι- πωρσαι- �ραβε«- μαδηναDοι W1νη δ4ο- #διβδηνο& δ4ο- ταJνοι- #λμ�σ!νοι-
σψρακο!- μ�γοι- κ�σπιοι- #λβανο!- ?νδο& δ4ο- α?1!οπε« δ4ο- α?γ4πτιοι- λ!βψε«- ξετταDοι-
ξανναναDοι- φερεζαDοι- ε%αDοι- γεργεσαDοι- #μορραDοι- ?εβοψσαDοι- ?δοψμαDοι- σαμαραDοι-
φο!νικε«- σ4ροι- κ!λικε«- γαβα�ν!ται δ4�- #ρμωνιοι- βιβρανο!- ^βηρε«- σκ41αι- κ�λξοι-
σ�νοι- ^σαψροι- λψκ��νε«- πισ!δαι- γαλ�ται δ4ο- παμφλαγ>νε«- φρ4γε«- kλληνε«- 1εσσα-
λο!- μακεδ>νε«- 1ρ�κε«- μ.σοι- βωσσοι- δ�ρδαροι- σαρμ�ται- γερμ�νοι- παν�νιοι- ν�ρικοι-
δελματεD«- γ!πιδε«- λ!γψρε«- κωλται- ρ�μαDοι δ4ο- κ!τιοι δ4ο- #κ!ντανοι- βρετανο!- σπ�νιοι
δ4ο- μα,ροι- μακοψ�κοι- γετο4λοι- �φροι- μ�ζικε«- μ�ραντε« οC κα& �βαροι- �μο, W1νη οβ-
γεγ>νασι δ* �3 α%τ�ν φψλα&, ρμε- #π
 τ�ν κε το, σ�μ φψλα& μη- #π
 τ�ν λβ το, ξ5μ. φψ-
λα& μ- #π
 τ�ν ιε το, ?�φε1 φψλα& νζ Ab 12 το, E Ι�φε1 : �φε1 K : το, �φε1 Hh 13 Γ�μερ
: γ�βερ ut vid. T ΓομαρεD« T : γαμαρεD« C P K : γ�μαρ�« Hh : non adhib. Ab ΜαγL1 : γα-
μL1 C : an scrib. ΜαγLγ? (sic Gen.) 14 μ4δοι Hh 15 1>βελ- 1�βηλο& Hh 5 Ιβηρε«
(jβηρε« P K) : ο^βηρε« T μεσξL P K (Μωσοξ Gen.) οC alt. : = Hh
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ν,ν Καππ�δοκε« (δι
 κα& Μ�ζακα = παρE α%τοD« μητρ�πολι«)- #π

δ* Υ'ρα Υρtκε«- #π
 δ* Υ�ρρ�ν ΥαρσεD«, οC ν,ν Κ!λικε«- #φE οH κα&
Ταρσ�«, = παρ5 Κ!λι3ιν π�λι« #3ιολογ�τ�τη.

31

Γενομωνη« δ* τ'« δηλ�1ε!ση« διανεμ.σε�« � μ*ν Σ�μ Wν1α κα& � πατ�ρ
α%το, κατοικισ1ε&« τ�ν τ'« κληρονομ!α« α%το, μοDραν ε?« το;« παDδα«
κατατωμνει το;« Ψαψτο,. � δ* το, Ξ5μ ψC
« Ξανα5ν ?δLν τ�ν πρ
« τ<
Λιβ�ν8 γ'ν, 6τι #γα1. τω �στιν κα& εϊφορο« κα& κατ5 πολ; τ'« Ψαψτο,
διαλλ�ττοψσα, α%τ�1ι κατασκηνοD, τ�ν το, Σ�μ �γγ�ν�ν τα4την #πο-
τεμν�μενο« τ�ν μοDραν, κα! γε το, πατρ
« α%τ�ν κα& τ�ν #δελφ�ν
κ�λψ�ντ�ν κα& �π�μνησιν παρεξομων�ν, oν � πατ�ρ Ν�ε τοD« παρα-
βα!νοψσιν α%το, τ�ν κρ!σιν �πηρ�σατο. �ντε,1εν π»σα = γ' �κε!νη Ξα-
νανα!α προσηγορε4ετο.

5

10

4–7 � – μοDραν: cf. Georg. Mon. 57.1–5 9–10 �ντε,1εν – προσηγορε4ετο: cf. Georg. Mon.
57.5–6

TCP[K][Cr]Hh Ab

16 Καππ�δοκε« (-δ>κε« Hh) : καππαδ�και C Μ�ζακα = : μ�ζακαι οC Hh 17 1ρ�κη«
Hh δ* om. Hh Υ�ρρ�ν : 1�ρροψ (1�ροψ K) C P K : 1�ρ�ν Hh : non adhib. Ab 18 #3ιο-
λογ�τατο« Hh cap. 31.2 post διανεμ.σε�« add. κα& το4τ�ν ο+τ� κληρ�δ�τη1ωντ�ν
Hh (cf. Georg. Mon. 57.1) μ*ν : δ* Ab Σ�μ : σ�1 T  κα& om. Hh 4 κατατωμνη T Hh
4–10 � – προσηγορε4ετο : �πε& ο7ν οC το, ξ5μ μ� φοβη1ωντε« τ
ν 2ρκον κα& τ�ν #ρ5ν το,
ν�ε τ�ν δο1εDσαν τοD« τρισ&ν α%το, ψCοD« το, μ� �πιβα!νειν kνα παρE α%τοD« τοD« 6ροι« το,
#δελφο, �πωβησαν ξρ�νοι« +στερον τοD« 6ροι« το, σ�μ κα& κατοικ!σ1ησαν οC ξαναναDοι
κα& τ5 λοιπ5 6μοια α%τ�ν W1νη, � δ* σ�μ προπ�τ�ρ Aν το, #βρα5μ �3 E οH � ?σρα.λ,
το4τοψ ξ�ριν μετ5 ψλ Wτη τ'« παρ Eο?κ!α«- κατ5 τ
ν qη1ωντα #βρα5μ �π
 το, 1εο,, �3.γα-
γεν το;« �3 ?σρα.λ �3 E αCγ4πτοψ κα& #πωδ�κεν α%τοD« τ5 ^δια τ�ν γ'ν τ'« �παγγελ!α«
�3 EZλο1ρε4σα« τ5 �κ το, ξ5μ κατοικισ1ωντα �κεDσε W1νη, δ!καιο« κα& �ν το4τ� δειξ1�« � 1ε�«
Ab  4 το, om. P ξανα�μ P Hh 4–5 τ< Λιβ�ν8 : τ
ν λιβ�ν�ν Hh 5 τω om. T : non
adhib. Ab 6 post διαλλ�ττοψσα add. γ'« Hh (cf. Georg. Mon. 57.3) post κατασκηνοD add.
�κ Cr Hh �κγ�ν�ν T : non adhib. Ab 6–7 #ποτεμ�μενο« C P K Hh : non adhib. Ab 7 κα!
γε : κα!τοι P K α%τ�ν : α%τ
ν P 8 παρασξομων�ν Hh oν : Vν Hh 9 post �πηρ�σατο
add. Hh ~ Georg. Mon. 57.3–5 (τψραννικ�« – �3.λασεν) post �κε!νη add. τ'« �παγγελ!α« Hh
9–10 ξανανωα Hh 10 post προσηγορε4ετο (προσηγ�ρεψται C : προσηγορε41η P) add.
Hh ~ Georg. Mon. 57.5–9
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Τ�ν τρι�ν το!νψν το, Ν�ε ψC�ν τριξ$, κα1L« ε^ρηται, τ
ν κ�σμον δια-
νειμαμων�ν κα& τ�ν Ψκ�στοψ μερ�ν δεδηλ�μων�ν #ναγκαD�ν �στι λοιπ
ν
#ναδραμεDν �π& τ
 προκε!μενον. καταλ.3αντε« δ* �π& τ�ν �κ Φαλ*κ το,
’Ραγα, γωνεσιν #ρ3>με1α π�λιν #π E α%το,- 2 ’ Ραγα, γεν�μενο« ρλβ'
�τ�ν �γωννησε τ
ν Σερο4ξ. �π& το4τοψ οC �ν1ρ�ποι τ
ν κατ E #λλ.λ�ν
α%3.σαντε« τ,φον στρατηγο4« τε Ψαψτο;« κατεστ.σαντο κα& βασιλεD«.
κα& τ�τε πρ>τ�« πολεμικ5 κατασκεψ�σαντε« 2ργανα πολεμεDν #λλ.λοψ«
�ν.ρ3αντο. κα& ε%1;« οC #π
 Ξανα5ν =ττ�νται κα& πρ�τοι τ'« δοψλε!α«
�ποπ!πτοψσι τ< ζψγ< κατ5 τ�ν το, Ν�ε κατ�ραν. 3 Σερο;ξ γεν�με-
νο« ρλ' �τ�ν �γωννησε τ
ν Ναξ>ρ. �κει δ* � Σερο;ξ �ν γ$ Ξαλδα!�ν κα&
�ν ��ρ τ$ π�λει. α%3η1ωντα δ* τ
ν ΝαξLρ �3εδ!δα3εν � πατ�ρ παντ
«
�π!λψσιν ο?�ν�ν τ�ν τε �ν ο%ραν< σημε!�ν διακρ!σει« κα& τ�ν �π& γ'«
4π�ντ�ν κα& π»σαν ξαλδαgκ�ν μαντε!αν. 4 κα& ΝαξLρ γεν�μενο« ο1'
�τ�ν �γωννησε τ
ν Υ�ρρα. Ν!νοψ δ* το, πρ>τοψ βασιλω�« EΑσσψρ!�ν
τεσσαρακοστ
ν τρ!τον �γοντο« Wτο« τ'« βασιλε!α« γενν»ται ’Αβρα�μ.
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5–6 ’ Ραγα, alt. – Σερο4ξ: cf. Gen. 11.20; Georg. Mon. 57.11 10–11 Σερο;ξ – Ναξ>ρ: cf.
Gen. 11.22; Georg. Mon. 57.15 12–14 α%3η1ωντα – μαντε!αν: cf. Georg. Mon. 57.17sqq.
14–15 κα& alt. – Υ�ρρα: cf. Gen. 11.24; Georg. Mon. 92.14

TCP[K][Cr]Hh Ab

2 ψC�ν το, Ν�ε P κα15 Hh 3 κα& – δεδηλ�μων�ν om. P K Ab (homoeotel.) 4 post
προκε!μενον add. περ& ραγ�β- κα& 6τι �π& το,το οC �ν1ρ�ποι eρ3αντο ποι�ν �α%τοD«
στρατηγο4« τε κα& β» κατασκεψασ!αν 2ργανα πολεμικ�+ ιζ Hh 4–5 καταλ.3αντε« –
α%το, om. Hh 4 �κ om. C 4–5 Φαλ*κ το, ’Ραγα, : το, Wβερ το, φ�λεκ Ab 5 #ρ3�με1α
T K post α%το, add. φ�λεκ γεν�μενο« ρλ �τ�ν, γενν» τ
ν qαγα,- τ� κ1 Wτη το, φ�λεκ.
eρ3εν πρ�τοι« = βασιλε!α ξαλδα!�ν βαβψλ�νο«, oν πρ�το« �βασ!λεψσεν νεβρLδ �
γ.γα«- α?γ4πτοψ δ*, μεστραε&μ �βασ!λεψσεν Ab post ’ Ραγα, (qαγ5β K Hh) add. το!νψν
Hh 5–6 ρλβ' (ρλ T) �τ�ν : �τ�ν- ρλβ Hh sec. Georg. Mon. 57.11 6 το4τοψ : το,τοι Ab
τ
ν alt. : τ�ν Hh 7 τ4φ�ν T Ψαψτο;« : ΨαψτοD« C K Hh, ut vid. recte (vide introd. III.3.1.1) :
Ψαψτ�ν Ab καταστ.σαντε« Hh 8 πρ>τ�« (T sic fort. pc) : πρ�το« P K Ab : πρ�τον Hh
#λλ.λοι« C 9 �ν.ρ3αντο ut vid. T2pc (fort. ex �π-) Ξανα5ν : ξανα5μ P Hh : το, ξανα5μ K
10 post κατ�ραν : add. Hh ~ Georg. Mon. 57.11–12 (post haec multa add. Hh) : add. τ� ριε Wτη
qαγα,, eρ3εν = βασιλε!α #ρ�β�ν, κρατ.σασα Wτει σ Ab post Σερο;ξ add. δ* Hh (cf. Georg.
Mon. 57.15) 11 τ
ν om. C _κησε Hh � om. ut vid. T ξ�λδ�ν Hh 12 �ν ��ρ (�ρ Ab) :
�νLρ P Hh �δ!δα3εν P K Ab 13 ο?�ν�ν : ο?�νJοψ C : οC�νο, Ab : forma singularis scrib.
post ο%ραν< add. κα& P K post �π& add. τ'« P K Hh 14 post μαντε!αν add. τ� λ« Wτη ναξLρ
eρ3εν = βασιλε!α τ�ν #σσψρ!�ν, oν πρ�το« �βασ!λεψσεν ν!νο«, κρατ.σασα Wτει αφ- κα&
τ� οη Wτη ναξLρ. eρ3εν = βασιλε!α σικψ�ν!�ν, oν πρ�το« �βασ!λεψσεν �γιαλε;« Ab post
μαντε!αν add. Hh ~ Georg. Mon. 57.15–16 14–15 κα& alt. (om. Ab) – Υ�ρρα (1�ρα Ab)
om. Hh 15–22 Ν!νοψ – ΥηβαDοι : vide introd. III.3.1.1 15 δ* om. Ab #σψρ!�ν C P
16 τεσσαρακοστ
ν τρ!τον : σαρακοστ
ν kκτον P : σαρακοστ
ν kκτο« K : σαρακοστ
ν
τρ!τον Hh �γοντο« (�γ�ν Hh) Wτο« : Wτο« �γοντο« K Ab
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οHτο« γ.μα« τ�ν Ψαψτο, μητωρα Σεμ!ραμιν, τ�ν κα& ’Ρωαν, κτ!ζει π�λιν
Νινεψ!, �πονομ�σα« α%τ�ν ΝDνον. #φE οH Πωρσαι« ν�μο« τ5« Ψαψτ�ν
μητωρα« γαμεDν κα& #δελφ�«, κα1L« κα& Ζε;« τ�ν ?δ!αν #δελφ�ν 6Ηραν. με1 E
Vν �βασ!λεψσεν EΑσσψρ!�ν = το4τοψ γψν� Σεμ!ραμι«, aτι« κατεσκε4ασε
τ5 ξ>ματα δι5 το;« κατακλψσμο4«. κατ5 δ* το;« α%το;« ξρ�νοψ« παρE
Α?γψπτ!οι« Aν Ψ3καιδεκ�τη δψναστε!α, κα1 E Yν �βασ!λεψον ΥηβαDοι.
5 Υ�ρρα γεν�μενο« �τ�ν ο' �γωννησεν �κ γψναικ
« 5 Εδνα«, 1ψγατρ
«
’Αβρα5μ πατραδωλφοψ α%το,, τ
ν ’Αβρα�μ, 6ντινα = μ.τηρ �κ�λεσεν �π E
Zν�ματι το, Ψαψτ'« πατρ�«. Wφ1η γ5ρ �κεDνο« πρ
 τ'« το4τοψ γενωσε�«
τετελεψτηκωναι. �γωννησε δ* Wτι � Υ�ρρα τ
ν 5Αρραν κα& τ
ν Ναξ>ρ. �
δ* ’Αβρα5μ λαμβ�νει παρ5 το, πατρ
« γψναDκα τ�ν Σ�ρραν. οHτο«
μ�νο« τ�ν πανταξ$ τ�ν �π& τ5 ε^δ�λα πλ�νην νοσο4ντ�ν τ
ν #λη1'
1ε
ν �πωγν�. κα& � 5Αρραν δ* #γ�μενο« γψναDκα, ψC
ν �κτ.σατο τ
ν Λ>τ,
1ψγατωρα δ* Μελξ�μ. τα4την Ψαψτ< � ΝαξLρ λαμβ�νει ε?« γψναDκα.

20

25

30

23–26 Υ�ρρα – Ναξ>ρ: cf. Gen. 11.26; Georg. Mon. 92.18–19 26–30 �γωννησε – γψναDκα:
cf. Gen. 11.27–29

TCP[K][Cr]Hh Ab 22 ab Ψ3και]δεκ�τη TCPH[K][Cr]Hh Ab

17 post οHτο« add. δ* � νDνο« C γ.μα« – ’ Ρωαν om. Ab σεμηρ�μην Hh κτ!ζη Hh
17–18 π�λιν Νινεψ! (νηνεψε& T : νηνεψ' Hh) : τ�ν νινεψ' Ab 18 Zνομ�σα« Ab Ψαψτ�ν
Hh ν!νον Hh Ab 18–19 #φ E – 6Ηραν (Aραν Hh) om. Ab 20 Vν : oν K : Lν Hh #σψρ!�ν
C P σεμηρ�μη« Hh Ab 21 τ5 ξ>ματα : τειξ>ματα Hh post κατακλψσμο4« add. μετ5 δ*
νDνον, �βασ!λεψσαν κα& �λλοι βασιλεD« #σψρ!�ν μωξρι περσω�« ψCο, π!κοψ το, κα& δι�«- 6«
γε πολεμ.σα« κα& νικ.σα« το;« λψκ�ονα«. κα& π�λιν κτ!σα« �κεD κα& τ�ν Ψαψτο, στ.λην
κτ!σα«, �κ�λεσεν α%τ�ν ?κ�νιον �κ το, ?δ!οψ #πεικον!σματο«. �ποτ�3α« δ* κα& τ5« �λλα«
ξ>ρα«- κα& πρ
« τ�ν ?σαψρ!αν κα& κιλικ!αν �λ1Lν, κα& #π
 το, jπποψ κατελ1Lν, κα& π.3α«
τ
ν ταρσ
ν το, ποδ
« �ν τ' γ', �ν h κα& π�λιν κτ!σα« �π�ν�μασεν α%τ�ν ταρσ�ν, �κ το,
ο?κε!οψ ποδ�«. το;« δ* #σψρ!οψ« πωρσα« �κ�λεσεν �π& τ� Zν�ματι α%το,- �φE  οH κα& π,ρ �κ
το, ο%ρανο, κατ'λ1εν �ν περσ!δι. κα& το,το 1αψμ�σα«. �3 οH κα& #ν�χα« κα& κτ!σα« Cερ
ν,
W1ηκε τ
 π,ρ �ν α%τ�- καλωσα« τ
ν να
ν πψρ
« #1αν�τοψ- καταστ.σα« δ* �νδρα« ε%λαβεD«
διακονεDν α%τ�- κα& φψλ�ττειν �σβεστον, �κ�λεσεν α%το;« μ�γοψ«- 6περ k�« �ρτι �ν πολ-
λ' τιμ' Wξοντε« οC πωρσαι, πψρσολατρο,σι κατ5 τ�ν παρ�δοσιν το, βασιλω�« α%τ�ν
περσω�« C 22 α?γψπτ!οψ« P K Aν om. Hh κα1 E  Yν : κα15 H �βασ!λεψσαν Hh post
ΥηβαDοι (1ψβαDοι Hh) add. Hh (f. 42r, col. 1, l. 16–60r, col. 1, l. 19) ~ Georg. Mon. 57.17–92.17
23 post Υ�ρρα (1�ρα H K Ab (sic et Gen.)) add. δ* Hh 23–26 �κ – τετελεψτηκωναι : τ
ν
4βρα5μ Ab 23 5 Εδνα« : Wσδρα« Hh 24 �βραμ (pr.) Hh πατραδωλφοψ (πατρ�δελφον
P) – ’Αβρα�μ om. T (homoeotel.) post ’Αβρα�μ add. περ& τ'« γενν.σε�« #βρα5μ το, δι-
κα!οψ Hh �κ�λεσεν : �κ�λει Hh : �π�ν�μασεν C 25 πρ
« T το4τοψ : α%το, H : το, K
γενν.σε�« Hh 26 τετελεψτηκωναι : κα& τελεψτηκωναι H : προτετελεψτηκωναι C 1�ρα H
Hh Ab τ
ν pr. – Ναξ>ρ : Hh (f. 60r, col. 2, l. 2–6 = Georg. Mon. 92.18–20) (post haec multa
add. Hh) �ραν H Ab 27 σ�ρρα H 28 τ�ν : τ
ν T H K Hh παντοψξ' H #λη1'1'
P 29 �ραν H #γ�μενο« : προαγ�μενο« K : #γαγ�μενο« P post ψC
ν add. μ*ν C Ab
30 1ψγατωραν H Μελξ�μ : μαλξ5λ Hh post τα4την add. δ* P H K Ψαψτ< : Ψαψτ�ν
Hh ε?« om. Ab
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33

5Ηδη δ* Ψ3ηκοστ
ν Wτο« �γ�ν � ’Αβρα�μ, [« ο%κ �δ�κει τ
ν πατωρα
πε!1ειν κα& το;« �λλοψ« ο?κε!οψ« τ'« πρ
« τ5 ε^δ�λα δεισιδαιμον!α«
μετα1ωσ1αι, λαν1�νει νψκτ
« τ�ν ε?δ>λ�ν �μπψρ!σαι τ
ν ο:κον. eδη δ*
α%τ�ν �3αναλοψμων�ν οC #δελφο& περινο.σαντε« #ναπηδ�σι, βοψλ�με-
νοι �κ μωσοψ το, πψρ
« �3ελωσ1αι τ5 ε^δ�λα. 2 φιλοτιμ�τερον δ* �
5Αρραν τ< πρ�γματι προσφερ�μενο« �ν μωσ8 διαφ1ε!ρεται το, πψρ�«,
κα& 1�χα« α%τ
ν � πατ�ρ �ν ��ρ τ$ π�λει τ�ν Ξαλδα!�ν μεταν!σταται
π�ντα« #ποφερ�μενο« το;« ο?κε!οψ« ε?« Ξαρρ5ν τ'« Μεσοποταμ!α«.
3 �ντα,1α δ* ’Αβρα5μ δωκα τ< πατρ& κα& πωντε σψνοικ.σα« Wτη �ννοεD
ποτε νψκτ
« �κ τ'« τ�ν �στρ�ν κιν.σε�« το, �πι�ντο« καιρο, κατασκω-
χασ1αι τ�ν ποι�τητα- Aν γ5ρ ο% μετρ!�« �π
 το, πατρ
« fπασαν
τ�ν τοια4την �3ασκη1ε&« �πιστ.μην. κα& δ� μετ5 τ�ν Ψκ�στοψ τ�ν
ζητοψμων�ν δι�γν�σιν σψν!ησι περιττ�ν fπασαν ε:ναι τ�ν τοια4την
περιεργ!αν- δ4νασ1αι γ5ρ α71ι« τ
ν Υε�ν, ε? βο4λοιτο, μετασκεψ�σαι
πρ
« τ
 ο?κεDον βο4λημα τ5 προδιεγν�σμωνα. 4 π»σιν ο7ν το4τοι«
κα& τοD« τοιο4τοι« �3 6λη« #ποτα3�μενο« χψξ'« κα& τελε!αν τ'« περ& τ

1εDον ε%σεβε!α« δο;« τ�ν #π�δει3ιν #κο4ει παρ5 Υεο,- W3ελ1ε �κ τ'«
γ'« σοψ κα& �κ το, ο^κοψ το, πατρ�« σοψ. κα& �3ελ1Lν fμα τ$ γψναικ&
Σ�ρρT κα& Λ>τ, τ< #δελφιδ<, μετοικ!ζεται ε?« τ�ν EΑρφα3�δ, το,
πατρ
« α%το,, μερ!δα, Yν οC ΞαναναDοι κατασξ�ντε« γ'ν Ξανανα!αν
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§ 1–4: cf. Georg. Mon. 93.12sqq. § 2: cf. Gen. 11.28; 31 18–19 W3ελ1ε – σοψ alt.: Gen. 12.1; cf.
Georg. Mon. 94.16–17 19–22 κα& alt. – οε': cf. Gen. 12.4–5

TCPH[K][Cr]Hh Ab

2 [« : V« Hh 3–4 πρ
« – νψκτ
« : #π
 Hh 4 �μπψρ!σαι : �μπ\ρJσα« C : �μπρ'σαι P K :
�μπρ!σαι H 5 α%τ�ν �3αναλοψμων�ν : �3 α%τ�ν #ναλ�1ωντ�ν P : �3 α%τ�ν #ναλοψμων�ν
H K 6 μωσ� Hh δ* om. Ab 7 5Αρραν : �ρραν T : �ραν H πρ�γματι : προστ�γματι P
Hh διαφ1ε!ρεται : σψμφ1.ρεται Hh 8 1�χα« : W1αλεν Hh �νLρ T H Hh Ab ξ�λδ�ν
Hh in loco vocis μεταν!σταται, quam om., add. Hh (f. 60v, col. 2, l. 16–61v, col. 2, l. 3) ~ Georg.
Mon. 93.1–94.20 9 ξαρ5ν T H 10 post δ* add. � Ab δωκα κα& πωντε τ� πατρ& T post
Wτη add. �τελε4τησεν � πατ�ρ α%το, Hh (Georg. Mon. 94.21) post �ννοεD add. δ* Hh
12 ποι�τητα : πι�τητα P H Hh 14 fπασαν περιττ�ν Hh 15 ε? : = Hh μετασκεψ'σαι
ut vid. P 16 προεγν�σμωνα P H K 16–17 το4τοι« κα& τοD« τοιο4τοι« : τοD« τοιο,τοι« κα&
τοιο,τοι« T : το4τοι« T2 in mg. : το4τοι« H 17 �3 – χψξ'« : #ποτα3�μενο« χψξ' Hh
18 post παρ5 add. το, H K 19–20 fμα – #δελφιδ< : Hh (f. 62r, col. 1, l. 8–13) ~ Georg. Mon.
94.21–95.1 (�κεD1εν – #ποσκεψ'«) 20 σ�ρα T post κα& add. τ< P H K #δελφιδ< : �3αδελ-
φ� T2 (T2 in rasura) Ab : τ� #νεχι� T3 (?) in mg. (non vid. T1) κα& μετοικ!ζεται Hh
20–21 #ρφα3�δ – κατασξ�ντε« om. T 21 α%το, om. H K Yν οC ΞαναναDοι : Hh (f. 62r,
col. 1, l. 16–21) = Georg. Mon. 95.1–3 (ε?« – β!α) κα& κατασξ�ντε« Hh
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προσηγ�ρεψσαν, �ν �τ�ν οε'. 5 �μο, το!νψν γ!νεται Wτη μωξρι τ'« παρ-
οικεσ!α« ’Αβρα5μ τοσα,τα- � διαμερισμ
« τ'« γ'« γωγονε τ$ #ρξ$ τ�ν
=μερ�ν το, Φαλωκ- #π
 δ* το, διαμερισμο, τ'« γ'« Wτη ξι«'- #π
 δ*
το, κατακλψσμο, Wτη ´αιε'- #π
 δ* EΑδ5μ Wτη γ́σοζ'. 6 διατρ!χα« δ* �
’Αβρα5μ μετ5 τ�ν W3οδον �ν τ$ γ$ τ�ν Ξανανα!�ν Wτη κε' γεννt τ
ν
E Ισα�κ. πρ
 το, E Ισα5κ γενν»ται �κ το, ’Αβρα5μ � E Ισμα�λ #π
 τ'«
5Αγαρ, #φE οH τ
 τ�ν E Ισμαηλιτ�ν γωνο« (οC δ* α%το& EΑγαρηνο& οC κα& Σα-
ρακηνο& καλο4μενοι). 7 κατ5 το,τον � Υε
« τ
ν καιρ
ν π,ρ κατ5 τ'«
Πενταπ�λε�« �ετ!ζει κα& #ναλ!σκει μ*ν �3 α%τ'« fπαν τ
 γωνο« τ�ν #ν-
1ρ>π�ν, διαφ1ε!ρει δ* κα& α%τ
 fπαν τ'« γ'« τ
 #ν�στημα, κα& τ'«
προσκειμωνη« 1αλ�σση« νεκρο,ται τ5 +δατα. 8 Zλ!γ8 δ* +στερον #π

τ'« κατ5 Μαμβρ� δρψ
« μεταναστ5« � ’Αβρα5μ �π& τ
 φρωαρ κατασκη-
νοD το, 6ρκοψ Ψαψτ< τε ?δ!T κα& τοD« ο?κωται« α%το, κατ5 σψγγενε!α«
πη3�μενο« σκην5« τ�τε πρ�τον ’Αβρα5μ τ'« σκηνοπηγ!α« �φE Ψπτ5
=μωρα« �πιτελεD τ�ν Ψορτ.ν, Yν ε?σωτι κα& ν,ν � E Ισρα�λ Ψορτ�ζει
σκηνοπηγ�ν.

34

Ε?κοσιπωντε δω φησιν �τ�ν Aν � E Ισα�κ, 6τε πρ
« 1ψσ!αν #ν.ξ1η. ε?« �κεD-
νον δ* τ
ν τ�πον τ
 1ψσιαστ.ριον sκοδ�μησεν ’Αβρα�μ, Wν1α +στερον
Δαψ&δ τ
 Cερ
ν Cδρ4σατο. E Ισα5κ δ* γεν�μενο« �τ�ν 3' τ
ν ’Ησα, γεννt
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§ 6: cf. Gen. 21.2–3; 16.15–16; Georg. Mon. 100.15sqq. (27–29 πρ
 – καλο4μενοι: cf. Georg.
Mon. 107.18–20) § 7: cf. Gen. 19.24–25; Georg. Mon. 105.1–6 33–34 τ
 – 6ρκοψ: cf. Gen.
21.31 cap. 34.2–4 Ε?κοσιπωντε – Cδρ4σατο: cf. Gen. 22.1–14 4–5 E Ισα5κ – E Ιακ>β: cf.
Gen. 25.19–26; Georg. Mon. 112.5

TCPH[K][Cr]Hh Ab

22 προσηγ�ρεψσαν : �κ�λεσαν P �ν (oν Ab) : Aν δ* 4βρα5μ C 22–32 �ν – +δατα : Hh ~
Georg. Mon. 95.4–105.6 (περ& – +δατα) 22–25 �μο, –

2
γσοζ' : γ!νονται ο7ν #π
 τ'« πψρ-

γοποιJα« k�« οH Aλ1εν #βρα5μ ε?« γ'ν ξανα5ν Wτη ξι« Ab (cf. Georg. Mon. 100.11–14)
22–23 Wτη – τ$ om. T 22–23 Wτη – παροικεσ!α« : ε?« τ�ν παροικεσ!αν C 23 τοσα,τα om. C
διαμερισμ
« : διαμεριμ
« H : δ* μερισμ
« C post γωγονε add. �ν C 24 το, pr. om. C P H K :
non adhib. Hh Ab μερισμο, C ξι«' : α«' P H K 25 EΑδ5μ : 4βρα5μ H K τρισξ!λια διακ�-
σια, Ψπτ� C 26 μετ5 (κατ5 C) τ�ν W3οδον om. H γενν�ει H 27 πρ
 (post πρ
 add. δ* P
K) το, E Ισα5κ om. H 28 fγαρ T 30 τ
 om. H K 31 διαφ1ε!ρη Ab fπαν : #π
 P H K
32 προκειμωνη« P H K 33 Μαμβρ� : μαμβρ' C K Ab : μαμβρ�ν P : μαβρ' H : μανβρ� Hh
34 ?δ!� Hh 35 σκην�ν C 36 =μωραι« C P �πιτελεD : τελεD C : �πετωλει Hh Yν om. P
cap. 34.2–4 Ε?κοσιπωντε – Cδρ4σατο om. Ab (vide introd. III.3.1.1) 2 δω – Aν (Xν Hh) : �τ�ν
Aν φησ!ν P H K � om. Hh #νηνωξ1η Hh 3 post sκοδ�μησεν add. � H K post +στερον
add. � C 4–8 E Ισα5κ – E Ιακ>β : Hh (f. 67v, col. 1, l. 13–71r, col. 2, l. 26) ~ Georg. Mon.
105.6–113.2 4 γεννt τ
ν =σα, P H K
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κα& τ
ν E Ιακ>β. 2 eδη δ* � E ΙακLβ Ψβδομηκοστ
ν κα& πωμπτον �γ�ν
Wτο« φε4γει μ*ν ’Ησα,, τ
ν #δελφ
ν α%το,, καταντt δ* πρ
« Λ�βαν
ε?« Ξαρρ5ν τ'« Μεσοποταμ!α«. #δελφ
« δ* Aν � Λ�βαν τ'« ’Ρεβωκκα«, τ'«
μητρ
« E Ιακ>β. 3 το4τοψ νωμει τ5 πρ�βατα �φE 6λοι« Wτεσιν ε^κοσι, δε-
κατωσσαρα μ*ν Λ!αν λαβLν κα& ’Ραξ.λ, το, Λ�βαν 1ψγατωρα«, πρ
«
γ�μον, �π& δ* τοD« m3 ’ρητ
ν μισ1
ν ποιησ�μενο« σ4μφ�νον. �στωρο1ι δ*
κομ!ζεται παρ5 τ�ν γψναικ�ν Β�λλαν κα& Ζελφ�ν, τ5« παιδ!σκα«, κα&
παιδοποιεDται �κ τ�ν τεσσ�ρ�ν γψναικ�ν �ν τοD« δωκα κα& τρεD« Wτεσιν,
οi« �π& τ'« Μεσοποταμ!α« μετ5 τ�ν πρ>την διωτριχεν Ψπταετ!αν, ψCο;«
μ*ν kνδεκα κα& 1ψγατωρα μ!αν, �κ μ*ν ο7ν τ'« Λε!α« γενν.σα« τ
ν ’Ροψβ&μ
κα& τ
ν ΣψμεLν κα& τ
ν Λεψ& κα& τ
ν E Ιο4δαν κα& τ
ν E Ισ�ξαρ κα& τ
ν Ζα-
βοψλLν κα& τ�ν Δ!ναν, �κ δ* τ'« ’Ραξ�λ τ
ν E Ι�σ.φ, �κ δ* τ'« Β�λλα« τ
ν
Δ5ν κα& τ
ν Νεφ1αλε!μ, �κ δ* τ'« Ζελφ»« τ
ν Γ5δ κα& τ
ν EΑσ.ρ. 4 ε?-
κοστ
ν το!νψν Wτο« διαφψγLν τ
ν Λ�βαν � E ΙακLβ Ψβδ�μF �π E α%το, κα-
ταλαμβ�νεται =μωρT �ν τ< 2ρει Γαλα�δ. �ντα,1α �ν�μ�τοψ« ποιησ�με-
νοι σψν1.κα« ξ�ρ!ζονται, � μ*ν Λ�βαν ε?« Ξαρρ�ν, � δ* πλησ!ον
Σικ.μ�ν ε?« π�λιν Σαλ.μ. 5 �ντα,1α �φ!σταται �π
 Σψξ*μ τ�ν β!αν =
Δ!να. Wτι δ* τ!κτει = ’Ραξ�λ τ< E ΙακLβ τ
ν Βενιαμ&ν κα& τελεψτ.σασα
1�πτεται �ν γ$ EΕφρα1t, Wν1α ν,ν �στιν = Βη1λεωμ. ΣψμεLν δ* κα& Λεψ&
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§ 2–7: cf. Georg. Mon. 112.11–113.19 § 2–4: cf. Gen. cap. 28–33 § 5: cf. Gen. cap. 34;
35.16–19 (de Rachel et Beniamin)

TCPH[K][Cr]Hh Ab

5 κα& τ
ν E Ιακ>β om. H eδη δ* � E ΙακLβ om. P 5–6 Ψβδομηκοστ
ν – Wτο« : μετ5 τ�ν γε-
νομωνην πρ
« α%τ
ν ε%λογ!αν ?σα5κ το, πατρ
« α%το, Ab 6 ’Ησα,, τ
ν #δελφ
ν : #π

προσ>ποψ =σα, το, #δελφο, Ab 7 ξαρ5ν T qεβωκα« T P H 8 το4τοψ – πρ�βατα :
νωμει το!νψν ?ακLβ τ5 πρ�βατα τ� πεν1ερο1ε!� α%το, Hh 8–9 δεκατωσσαρα (-α« Hh) :
fort. scrib. dat. vel gen., sed fort. addenda est praepositio ante numerum (!�π&" ιδ' vel sim.)
9 μ*ν om. Cr Hh λε!αν C K λαβLν om. Hh post ’ Ραξ.λ (qαξι.λ C P H Ab) add. τ5« P H
K το, – 1ψγατωρα« om. Hh 10 �π& : �πε& H Hh 10–17 �στωρο1ι – EΑσ.ρ om. Hh
11 κομ!ζονται H Β�λλαν : βαλλ5ν T C : β�λαν H Ζελφ�ν : δελφ�ν P H K : ζωλφαν Ab
12 παιδοποι'ται H 12–14 �ν – μ!αν om. Ab 12 τρεD« : τωσσαρσιν P H K 14 1ψγατωραν
H ο7ν om. P H K Ab λ!α« T P H Ab γενν.σα« om. H ’ Ροψβ&μ : qοψβε&μ C K : qοψβ�μ
P : qοψβ�ν Ab 14–16 τ
ν qοψβ&μ- τ
ν σψμεLν- τ
ν λεψ&- τ
ν ?ο,δαν- τ
ν ?σ�ξαρ- τ
ν
ζαβοψλLν T 15 σψμε�ν Ab ?ο4δα Ab ?σσ�ξαρ Ab 15–16 ζαβοψλLμ P 16 Δ!ναν :
δDναν T H Ab qαξι�λ C H Ab Β�λλα« : βαλλ»« T C : β�λα« H 17 νεφαλε&μ Ab Ζελφ»« :
δελφ»« C P : δελφ5« H K : ζωλφα« Ab #σσ�ρ Ab 17–18 ε?κοστ
ν το!νψν Wτο« : τ< ε?κοστ<
δ* Wτει P H K : μετ5 ε^κοσι το!νψν Wτη Ab 18–19 καταλαβ�νεται H 19 �ν�μ�τοψ« : �νc-
μοτ�τοψ« H : �ν�μοτ�τοψ« K : �ν�ρκοψ« Cr Hh 19–20 post ποιησ�μενοι (-μωνοψ« T : -μενο«
Hh) add. τ5« πρ
« #λλ.λοψ« Ab 20 ξαρ�ν T H post δ* add. E ΙακLβ Ab, fort. recte (vide in-
trod. III.3.1.1) 21 σικ!μ�ν C H K Σψξ*μ : σιξ*μ C Hh : σεξ*μ H 22 δDνα H Ab qαξι�λ
C H Ab Βενιαμ&ν : βενιαμDν T : βενιαμ�ν H 23 E Εφρα1t (�φρα1� C H K) : �φ1ρα1» P
Βη1λεωμ : βι1λε*μ T : βιβλε*μ Hh σψμε�ν Ab
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τ'« #δελφ'« �κδικο,σι τ�ν +βριν, παντ& δ�λ8 διαξρησ�μενοι το;« περ&
τ
ν Σψξωμ. 6 � δ* E ΙακLβ τ'« �ρ�σε�« �πομνησ1ε!«, h« �1ε�σατο κατ5
τ�ν �φι3ιν τ�ν ε?« Μεσοποταμ!αν, #νωρξεται ε?« Βαι1�λ (το,το γ5ρ Aν
2νομα τ< τ�π8, �φE � κατακοιμη1ε&« ε:δεν τ
 6ραμα) κα& π�ντα #ποδε-
κατ>σα«, n �κωκτητο, τελεψτα!οψ« �ποβ�λλει κλ.ρ8 το;« παDδα«.
λαξ�ντα δ* τ
ν Λεψ& τ< Υε< #φιεροD κα& κα1!στησιν Cερωα το, Υεο,, κα&
προσκομ!ζει πρ�τον τ< Υε< 1ψσ!αν τ�ν το, πατρ
« #ποδεκ�τ�σιν.
7 �πειδ� το!νψν τ
 Λεψιτικ
ν γωνο« �π& EΑαρLν κατατρωξει κα& Μ�ψσ'ν,
oν � μ*ν Cερατε4ει, � δ* στρατηγεD τ< E Ισρα.λ, ε?κ�τ�« �3 α%το,
λαμβ�νεται = �κ το, E ΙακLβ γενεαλογ!α. 8 E ΙακLβ γεν�μενο« πζ' �τ�ν
�γωννησε τ
ν Λεψ!. ’ Ρεβωκκα b3!�σε τ
ν E Ισα5κ #γαγεDν ’Ησα, κα& E ΙακLβ
κα& διαλλ�3αι α%το;« παρακαλωσαι τε fμα κα& �νορκ!σαι ε?ρ.νην �γειν
πρ
« #λλ.λοψ« κα& τ'« #δελφικ'« ο?κει�τητο« #σπ�ζεσ1αι τ�ν δι�1εσιν-
V δ� κα& ποι.σα« προεDπε τ< ’Ησα,, 6τι �5ν �παναστ$« τ< E Ιακ>β,
�μπωσF ε?« ξεDρα« α%το,. 9 τελεψτ�σι προτωρα μ*ν = ’Ρεβωκκα, μετ E ο%
πολ; δ* κα& � E Ισα�κ, τ< E ΙακLβ τ'« πρ�τοτοκ!α« καταλιπ�ντε« τ5
γωρα. 10 οC δ* ψCο& το, ’Ησα, παρ>3ψναν τ
ν πατωρα α%τ�ν κατ5 E Ια-
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25–27 � – 6ραμα: cf. Gen. 35.1–7 (–15) 33–34 E ΙακLβ alt. – Λεψ!: cf. Georg. Mon. 112.9
34–47 ’ Ρεβωκκα – #νεDλον: cf. Georg. Mon. 113.20–114.17

TCPH[K][Cr]Hh Ab

24 παντ& : π�ντα« Ab διαξρησ�μενοι : ξρησ�μενοι P H K Ab : δι5ξειρισ�μενοι Hh
25 τ
ν om. Hh Σψξωμ : σψμξων ut vid. T : σgξωμ C � – �ρ�σε�« : Hh (f. 71v, col. 1., l. 28-col.
2, l. 8) = Georg. Mon. 113.2–5 (μετ5 – Zπτασ!α«) h« : Yν C �1ε�σαντο Ab 26 τ�ν alt. : τ'«
P H K Hh : fort. scrib. α%το, μεσοποταμ!α H βε1�λ Hh Ab το,το : το4τ� T 27 � (�
Ab) : V Hh κοιμη1ε&« C 27–29 τ
 – κα& pr. : Hh ~ Georg. Mon. 113.6–13 (π�λιν – Cερατι-
κ�ν) 27 2ρομα Ab 27–28 #ποδεκατ.σα« C 29 τ
ν : τ< H post κα& alt. add. δια%το,
1ψσ!α« τ� 1ε� πρ
σ.νεγκεν �ν βε1.λ Hh (Georg. Mon. 113.13–14) 30 προσκομ!ζει : προσ-
κομ.σα« Hh τ< Υε< 1ψσ!αν om. Hh πατρ
« : παιδ
« P H K post #ποδεκ�τ�σιν add.
Hh (f. 72r, col. 1, l. 11–22) = Georg. Mon. 113.14–19 (κ#ντε,1εν – κλ'ρο«) 31 Λεψιτικ
ν : �κ
λεψ& C Ab 32 ε?κ�το« T H K Hh 33 �κ om. Ab 33–34 E ΙακLβ alt. (post E ΙακLβ add. δ* C) –
Λεψ! om. Hh 33 �τ�ν πζ Ab 34 post ’ Ρεβωκκα (qεβωκα T P H) : add. δ* [« φησ�ν ?>σηπο«
�ν τ' #ρξαιολογJα C (cf. Cedr. 60.21–22) : add. δ* Hh 34–35 ’ Ρεβωκκα – �νορκ!σαι : ?σα5κ
κα& qεβωκκα μετ5πεμχ�μενοι τ
ν ?ακLβ κα& τ
ν =σα,, κα& παρ5καλωσαντε« α%το;« fμα κα&
�νορκισ�μενοι Ab (cf. Georg. Mon. 113.20–22) 35 παρακαλωσαι – �νορκ!σαι : κα& παρα-
καλωσα« α%το;« fμα κα& �νορκgσ�μενο« C παρακαλωσαι τε : παρακαλωσεται T Hh �γειν :
�γεσ1αι C : #γαγεDν H K Hh 36 πρ
« (πρ
« Georg. Mon.) : ε?« P H K Hh : om. T ο?κει�τη-
το« : ?δι�τητο« Hh 37–38 V – α%το, om. Ab (ut Ab etiam Georg. Mon. 114.1) 37 V δ� (δεD
H) κα& (κα& om. Cr (sic ut vid. Cr) Hh) ποι.σα« post διαλλ�3αι α%το;« (l. 35) exhib. C
38 �μπωσF (-ει Hh) : �μπεσ' T C post ε?« add. τ5« C 38–47 τελεψτ�σι (τελεψτ�σι δ* P H
K : κα& τελεψτ» C) – #νεDλον : Hh (f. 72r, col. 2, l. 12–72v, col. 1, l. 28) ~ Georg. Mon.
113.20–114.16 38 προτωρα (πρ�τον C) μων : μ*ν πρ>τερα T qεβωκα H 39 πολλ�ν H
δ* om. H � om. C post E Ισα�κ add. κα& H τ< om. Ab καταλειπ�ντε« H 40 post γωρα
add. περ& (ερ& H) το, bσα, κα& το, ?ακ>β H K 40–47 οC – #νεDλον om. Ab 40 ψCο& om. H
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κLβ κα& τ�ν ψC�ν α%το, κα& κα1οπλισ1ωντε« μετ5 �1ν�ν Aλ1ον πρ
«
π�λεμον. � δ* #ποκλε!σα« τ5« π4λα« τ'« π�λε�« παρεκ�λει τ
ν ’Ησα,
μνησ1'ναι τ�ν γονικ�ν �ντολ�ν κα& παραινωσε�ν. το, δ* μ� #νεξο-
μωνοψ, #λλ5 μ»λλον �βρ!ζοντο«, το, E Ιο4δα παρακαλωσαντο« �νωτεινε τ

τ�3ον E ΙακLβ κα& πλ.3α« κατ5 το, δε3ιο, μαζο, τ
ν ’Ησα, κατωβαλε.
κα& το4τοψ τελεψτ.σαντο« �πε3'λ1ον οC ψCο& E Ιακ>β, τ5« π4λα« #νο!3αν-
τε«, κα& π�ντα« σξεδ
ν #νεDλον.

35

Τ< δεψτωρ8 Wτει τ'« το, E Ισρα�λ �ν Α?γ4πτ8 παροικ!α« [Cερογραμματωα
δειν
ν προειπεDν φησιν, 6τι τ
 τικτ�μενον παιδ!ον �ν τ<δε τ< ξρ�ν8
τοD« ’Εβρα!οι« τ�ν Α?γψπτ!�ν καταλ4σει βασιλε!αν. κα& δι5 το,το Φα-
ραL προσωτα3ε φονε4ειν τ5 τικτ�μενα τ�ν ’Εβρα!�ν] 2 Λεψ& γεν�μενο«
με' �τ�ν γεννt τ
ν Κα�1. Κα51 γεν�μενο« �τ�ν 3γ' γεννt τ
ν EΑμβρ�μ.
EΑμβρ5μ γεν�μενο« �τ�ν ο' γεννt τ
ν Μ�ψσ'ν. 3 τ
ν δ* 5Αμβραμ φησ!,
τ
ν πατωρα Μ�σω�«, εϊ3ασ1αι τ< Υε< μ� περιιδεDν #πολλ4μενον τ

γωνο« τ�ν ’Εβρα!�ν, ξρηματισ1'ναι δ* κατ E 2ναρ περ& τ'« γενωσε�« κα&
δψν�με�« το, παιδ!οψ Μ�σω�«. 4 οH τεξ1ωντο« κα& �κ1ωτοψ γενομωνοψ
Υερμοψ1ε!«, = το, Φαρα� 1ψγ�τηρ, #νε!λετο. τοσο,τον δ* Aν κ�λλει
#στεDον τ
 παιδ!ον, [« το;« �ρ�ντα« α%τ< #μεταστρεπτ& 1αψμ�ζοντα«

45

5

10

§ 1: cf. Ex. 1.8–22 § 2: cf. Ex. 6.16–20; Georg. Mon. 114.8–115.6 § 4: cf. Ex. 2.2–5

TCPH[K][Cr]Hh Ab 7 ab EΑμβρ5μ TCPH[K]Hh Ab

42 π4λα« : 14ρα« P K 44 post �βρ!ζοντο« add. κα& C παρακαλο,ντο« C τ
 om. P H K
45 post τ�3ον add. � C 46 �3'λ1ον H K οC om. P K 47 π�ντασξεδ
ν T cap. 35.2 Τ< :
τ< α%τ< H K : τ< δ* C Cr Hh Wτει τ'« το, E Ισρα�λ (CακLβ Cr Hh) : ?σρα�λ Wτι το, τ'« T
2–5 Cερογραμματωα – ’ Εβρα!�ν om. Ab recte (vide introd. III.3.1.1) 2–3 Cερογρ�μματοι
δεινο& προεDπον Hh 3 προσειπεDν P H K φησιν ante δειν
ν transp. C 4 τ�ν : τ�ν H
5 post ’ Εβρα!�ν (Ψβρα!�ν βρωφη H) add. �ν δ* τ< α%τ< (α%τ< om. H K) δεψτωρ8 Wτει P H K
5–7 Λεψ& – Μ�ψσ'ν : Hh (f. 72v, col. 2, l. 11–73r, col. 1, l. 1) = Georg. Mon. 114.17–115.6 (post
haec multa add. Hh) 6 μβ Ab �τ�ν με T Κα�1. Κα51 (post Κα51 add. δ* T) : κα1αα1.
κα1α51 C γεν�μενο« om. Ab �τ�ν 3γ' : Ψ3ηκοντατρι�ν �τ�ν C P H K : �τ�ν 3 Ab : non
adhib. Hh EΑμβρ�μ : �μβραμ Ab : 4βρα�μ C P H : #βρα�μ K : non adhib. Hh 7 EΑμβρ5μ :
�μβραμ Ab : 4βρα5μ C P H : #βρα5μ K : non adhib. Hh δ* γεν�μενο« T �τ�ν ο' : �τ�ν οε
Ab : Ψβδομ.κοντα �τ�ν C P H K 7–13 τ
ν alt. – �νορ»ν om. Ab 7 5Αμβραμ : 4βρα�μ/
#βρα�μ C P H K : �βραν Hh : scrib. EΑμβρ�μ ut supra : non adhib. Ab φησ! : φασ! P H K : om.
T, fort. recte : non adhib. Ab 8 Μ�σω�« : μ�\σωο« C P : μ�ψσω�« Hh εϊ3ασ1αι : εϊ3ατο
Hh περιιδεDν (περιδεDν T) : παριδεDν H K : �περιδεDν Hh 9 γενν.σε�« C H 10 μ�\σωο«
C P γινομωνοψ Hh 11 Υερμοψ1ε!« : 1ωρμοψ1ι« C : 1ερμοψ1!« P : 1αρμοψ1!« H ac in Υερ-
ut vid. : 1ερμοψσ1!« K : 1ερμοψ1.« Hh : non adhib. Ab #νε!λατο H K Aν (Xν Hh) om. H K
12 α%τ< : α%τ
 P
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�νορ»ν. 5 �κ το, ’Αβρα5μ κα& τ'« Ξεττο4ρα« γενν»ται E Ιε3�ν, �κ δ* E Ιε35ν
Δαδ�μ, �κ δ* Δαδ5μ ’Ραγοψ�λ κα& E Ιο1�ρ, � κα& E Ιοβ�β, �κ δ* E Ιο1
ρ Σεπ-
φ�ρα, Yν Wγημε Μ�σ'«. κα1L« CστορεD Δημ.τριο«, [« φ�σκει Ε%σωβιο«
�ν τ< Ξρονικ<, Μ�σ'« μ*ν #π
 ’Αβρα5μ kβδομο«, = δ* Σεπφ�ρα kκτη.
Μ�σ'« �ν �τ�ν π' #φηγεDται τ5 �ν τ$ �3�δ8 τ'« Α?γ4πτοψ τ�ν ψλ'
�τ�ν τ'« παροικ!α«.

36

Σημει�τωον, 6τι δωοι τ5 ψλ' Wτη τ'« το, λαο, παροικ!α« #ρι1μεDσ1αι ε?«
τ�ν #ν�βασιν- 2 τριακοστ
ν δ* κατ�γ�ν Wτο« � EΙ�σ�φ �γξειρ!ζεται τ�ν
τ�ν Α?γψπτ!�ν #ρξ.ν. Ψπτ5 το!νψν �νιαψτ�ν τ'« ε%1ην!α« κα& δ4ο το,
λιμο, διελ1�ντ�ν κατ'λ1εν E ΙακLβ σ;ν τοD« τωκνοι« ε?« Α^γψπτον. τ
ν ΝεD-
λον δω φησι μ� #νελ1εDν �ν 6λοι« Ψπτ5 Wτεσι το, λιμο, το, �ν Α?γ4πτ8.
Aν ο7ν τ�τε E Ι�σ�φ �τ�ν λ1', Wζησε δ* τ5 π�ντα Wτη ρι'. 3 μετ5 γο,ν
τ
ν 1�νατον το, E Ι�σ�φ δοψλε4οψσιν ’ΕβραDοι τοD« Α?γψπτ!οι« Wτη ρμδ'.

15

5

13–15 �κ pr. – Μ�σ'«: cf. Gen. 25.1–4; Ex. 2.21 15–16 κα1L« – kκτη: Demetrius per Euse-
bium 17–cap. 36.24 Μ�σ'« – μ': cf. Georg. Mon. 115.7–116.7 (computatio 430 annorum)

TCPH[K]Hh Ab

13 post �κ pr. add. δ* C Ξεττο4ρα« (ξεττο,ρα« Hh) : ξετο4ρα« K : σψξετο4ρα« H : ξεττ�ρα«
T C (sic ut vid. C) E Ιε3�ν pr. : C�3α, Hh : Cε35ν Ab �κ δ* (post δ* add. το, P K) E Ιε35ν (C�3α,
Hh : Cε35ν Ab) om. T H (homoeotel.) 14 Δαδ�μ (pr.) : δαδ5ν Ab (Δαιδαν Gen.) Δαδ5μ
(alt) : δαδαμ�μ T : το, δαδ�μ P : τ'« δαδ�μ H : δοψδ5μ Hh : δαδ5ν Ab ’ Ραγοψ�λ : qαγοψ'λ
T : qηγοψ�λ H κα& pr. : � κα& Hh : �κ δ* qαγοψ�λ Ab E Ιο1�ρ pr. : Cc1�ρ Hh : ?>1ορ Ab �
om. C E Ιοβ�β : ?αβ�β H : ?�β�β P Ab post δ* alt. add. το, P H K ?>1ορ (alt.) Ab 14–15

Σεπφ�ρα : σεπφ>ρα C P : om. H 15 Wγημε : Wλαβεν Ab μ�\σ'« C φ�σκει : CστορεD H
ε%σωβειο« T H K Hh 16 post Ξρονικ< add. κα& C Μ�σ'« (μ�ψσ'« P H K) – kκτη om. Ab
(homoeotel.) post #π
 add. το, Hh σεπφ>ρα C P 17–cap. 36.4 Μ�σ'« – Α?γψπτ!�ν
#ρξ.ν : Hh (f. 73v, col. 1, l. 3-col. 2, l. 24) ~ Georg. Mon. 115.7–116.6 (�ν – κα1!σταται)
17 post Μ�σ'« (μ�\σ'« P K) add. δ* C Ab τ5 �ν τ$ (τ$ om. T) �3�δ8 : τ'« �3�δοψ P H K :
το, ?σραηλ �ν τ' �3�δ� Ab : non adhib. Hh post τ'« add. �3 P Ab αCγ4πτοψ Ab 17–18

τ�ν (τ�ν om. H : !διελ1�ντ�ν" τ�ν in app. Bekker) – παροικ!α« : πληρ�σ�ντ�ν α%τ�ν Wτη
ψλ �π& τ'« παρEοCκ!α« Ab 18 post παροικ!α« add. τ'« τε ξανα5ν κα& τ'« α?γ4πτοψ P H K
cap. 36.2–11 Σημει�τωον (post Σημει�τωον add. δ* C) – Μ�ψσ'« om. Ab recte (e mg. in textum
irreptum ut vid.) 2 δεD P H K : non adhib. Hh Ab 2–3 ε?« τ�ν #ν�βασιν : ο+τ�« P H K : non
adhib. Hh Ab 3 δ* κατ�γ�ν Wτο« : �γ�ν Wτο« P : Wτο« �γ�ν H K 5 διελ1�τ�ν Hh
5–6 ΝεDλον δω φησι : δ* νεDλον [« φησ�ν ?>σηπο« �ν #ρξαιολογJα C 6 �ν alt. : k�« Hh
7 Wζησε – ρι' : κα& γενν.σα« ψCο;« δ4ο- τ
ν �φρα&μ κα& τ
ν μαννασσ', #πω1ανεν �τ�ν, ρι Hh
(cf. Georg. Mon. 116.6–7) 8 post δοψλε4οψσιν add. οC C το;« α?γψπτ!οψ« T
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4 τ5 π�ντα το!νψν τ'« ’Εβρα!�ν �ν Α?γ4πτ8 διατριβ'« Wτη σιε' #π

Ξαρρ5ν ε?« τ�ν γ'ν �ποι.σατο τ�ν Ξανανα!�ν μωξρι τ'« �3�δοψ το,
λαο,, Yν δε!κνψται ποιησ�μενο« κατ5 τ
 Zγδοηκοστ
ν Wτο« � Μ�ψσ'«-
ο% γ5ρ �ν Α?γ4πτ8 μ�νF γ!νεται = παρο!κησι«, #λλ5 κα& �ν γ$ Ξανα�ν,
6περ =μDν κα& α%τ� παρ!στησιν = Γραφ� λωγοψσα- = δ* παρο!κησι« τ�ν
ψC�ν E Ισρα.λ, Yν παρlκησαν �ν γ$ Α?γ4πτ8 κα& �ν γ$ Ξανα�ν, Wτη
ψλ'. 5 �ν δ* τοD« ξρ�νοι« ’Αβρα5μ Aν � Μελξισεδωκ, #ν�ρ 1εοσεβ.«, ψC
«
Σ!δοψ βασιλω�«, ψCο, Α?γ4πτοψ, V« κτ!ζει κα& π�λιν Σιδ>ν. 6 κα& 5εστιν
το, μ*ν ’Αβρα5μ #π
 τ'« �κ Ξαρρ5ν #ναβ�σε�« μωξρι τ'« E Ισα5κ
γενν.σε�« Wτη κε', το, δ* E Ισα5κ τ5 μωξρι E ΙακLβ Wτη 3', το, δ* E ΙακLβ τ5
μωξρι Λεψ& Wτη πζ' (2ντο« το, Λεψ& �τ�ν μγ' κατ'λ1εν � E ΙακLβ σ;ν τ$
πανοικ!T ε?« Α^γψπτον, �ν �τ�ν ρλ'), το, δ* Λεψ& τ5 μωξρι Κα51 Wτη με',
το, δ* Κα51 τ5 μωξρι« ’Αβρα5μ Wτη 3γ', το, δ* ’Αβρα5μ τ5 μωξρι

10

15

20

13–15 = alt. – ψλ': Ex. 12.40 § 5: cf. Gen. 14.18

TCPH[K]Hh Ab

9 τ5 π�ντα το!νψν τ'« ’Εβρα!�ν (τ�ν ’Εβρα!�ν (P H K) Hh : non adhib. Ab) – Wτη (Wτη om.
T : non adhib. Ab) : τ5 δ* π�ντα Wτη τ'« τ�ν Ψβρα!�ν �ν α?γ4πτ8 διατριβ'« P H K post
σιε' add. �3 οH δ'λον 6τι P H K 9–22 #π
 – π' : 6τε το!νψν παρωστη μ�\σ'« τ� φαρα�
Xν �τ�ν, π Hh (cf. Georg. Mon. 116.8) 10 Ξαρρ5ν : ξαρ5ν T : ξανα5μ P : ξανα5ν H K :
non adhib. Hh Ab γ'ν �ποι.σατο (scil. � λα
«?) τ�ν (τ�ν C) ξανανα!�ν : α^γψπτον τ�ν
μετο!κησιν �ποι.σαντο P H K : non adhib. Hh Ab 11 Yν δε!κνψται ποιησ�μενο« : h«
δε!κνψται =γησ�μενο« P H K � om. P H K 12 post παρο!κησι« add. τ�ν τετρακοσ!�ν
τρι�κοντα �τ�ν P H K ante #λλ5 add. κα& οϊπ� H post Ξανα�ν (ξανα�μ C P H K) add.
πρ
 το, ε?« α^γψπτον κατελ1εDν τ
ν ?ακLβ P H K 14 ξανα�μ C P H K (sic fort. et T)
15–16 �ν – Σιδ>ν om. Ab 15 post ξρ�νοι« add. το, C post Aν add. κα& C 15–16 ψC
« –
Σιδ>ν (σιδ>νοψ H : σιδ�νοψ K) : �1νικ�«- καταγ�μενο« �κ σ!δοψ ψCο, α?γ4πτοψ- βασιλω�«
τ'« λιβ4η« ξ>ρα« �3 οH α?γ4πτιοι κωκληνται. 6στι« σ!δο« �κ τ'« α?γ4πτοψ �3ελ1Lν-
παρωλαβε τ�ν ξ>ραν τ�ν λεγομων�ν ξανανα!�ν �1νικ�ν- τοψτωστι τ�ν ν,ν λεγομωνην
παλαιστ!νην- κα& �ποτ�3α« α%τ�ν �κησεν �ν α%τ'- κα& Wκτισε π�λιν Yν �κ�λεσε σιδ�να ε?«
^διον 2νομα- aτι« ν,ν �στιν �π
 τ�ν φοιν!κην ξ>ραν- κα& λοιπ
ν �κ το, γωνοψ« σ!δοψ,
κατ.1ξη � πατ�ρ το, σεδωκ- 6στι« σεδ*κ γεν�μενο« Cερε;« κα& βασιλε;«, �πεκλ.1η μελξι-
σεδ*κ [« προγωγραπται. οHτο« ο7ν �π'ρξεν Cερε;« κα& βασιλε;« τ�ν ξανανα!�ν- κα&
Wκτισε π�λιν �ν τ� 2ρει τ� λεγομων� σι>ν- aντινα �κ�λεσε σαλ.μ- 6πωρ �στιν ε?ρ.νη«
π�λι«- κα& �βασ!λεψσεν �ν α%τ'- ζ.σα« Wτη Ψκατ
ν δεκατρ!α- κα& τελεψτ» δ!καιο« κα& παρ-
1ωνο«. κα1L« ?>σηπο« �ν τ� σψγγρ�μματι τ'« #ρξαιολογ!α« α%το, �3ω1ετο- ?��ννη« δ*
κα& κ4ριλλο« οC �σι>τατοι �π!σκοποι τ5 α%τ5 ε:πον C 16 κα& pr. om. P H K : non adhib. C
Hh Ab σιδ�να P : σιδ�να H K 17 #π
 τ'« �κ Ξαρρ5ν (ξαρ5ν T) : #π
 τ'« �κ ξαρρ5ν ε?«
ξανα5ν P : ε?« ξανανα!αν H K 18 γενωσε�« P K Ab τ5 pr. om. H Ab μωξρι« P H K
19–20 2ντο« (2ντο« δ* C) – ρλ' om. Ab recte 19 � om. C 20 πανοικ!T : παροικ!α C :
πανοικεσ!T P �ν �τ�ν ρλ' om. H K Λεψ& : λ!α« Ab τ5 om. H K μωξρι« T Κα51 :
κα1α51 C με' : μβ Ab 21 Κα51 : κα1α51 C τ5 pr. om. H ’Αβρα5μ pr. : �μβραμ Ab recte :
non adhib. Hh 3γ' : 3 Ab ’Αβρα5μ alt. : �μβραμ Ab recte : non adhib. Hh μωξρι« (alt.) T
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Μ�ψσω�« Wτη ο', το, δ* Μ�ψσω�« τ5 μωξρι τ'« �3�δοψ Wτη π'- 7 κατ5
το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« 5 Ιναξο« πρ�το« 5Αργοψ« �βασ!λεψσεν, κα& �π&
το4τοι« � λα
« διατρ!βει �ν τ$ �ρ.μ8 Wτη μ'. Φορ�νε;« EΑργε!�ν
�βασ!λεψσε, κα1 E Vν � �π& E�γ4γοψ κατακλψσμ
« �π
 ’Ελλ.ν�ν CστορεD-
ται, κα& EΑσσψρ!�ν μετ5 ΠDκον τ
ν βασιλωα τ
ν πρ�τον, V« �ν Κρ.τF
#πω1ανεν, V« κα& τοD« τ�τε καιροD« Ζε;« μετ�νομ�σ1η, Σεμ!ραμι« δ* Ν!νοψ
�βασ!λεψσεν. 8 E Ιησο,« � το, Ναψ' παραλαβLν τ�ν =γεμον!αν κα&
διαπερ�σα« τ
ν E Ιορδ�νην �ρξει το, λαο, μετ5 Μ�ψσ'ν Wτη κε'. οHτο«
�π�ρ1ησεν �παρξ!α« Ψπτ5 κα& κα1εDλεν βασιλεD« κ1'. 9 γ!νονται το!νψν
#π
 μ*ν EΑδ5μ �π& τ
ν κατακλψσμ
ν Wτη ´βσ3γ', #π
 δ* το, κατακλψσ-
μο, �π& τ
ν διαμερισμ
ν τ'« γ'« Wτη τ˚|1', #π
 δ* το, διαμερισμο, �π&
τ�ν παροικεσ!αν ’Αβρα5μ Wτη ξι«', #π
 δ* τ'« παροικεσ!α« �π& τελεψτ�ν
E Ιησο, το, Ναψ' Wτη ψ˚|ε'. �μο, γ!νονται #π
 EΑδ5μ Wτη γ́χοδ'.

25

30

22–23 κατ5 – �βασ!λεψσεν: cf. Chron. Pasch. 74.6–9  26–27 κα& – μετ�νομ�σ1η: cf.
cap. 28.2 § 8: cf. Iosue 1.2 (etc.); Georg. Mon. 142.22–143.18

TCPH[K]Hh Ab a § 8 TCPH[K] Ab

22 μ�\σωο« (pr.) C P ο' : οε Ab Μ�ψσω�« alt. : μ�\σωο« C : μ�σω�« P K post π' : add. [«
ε:ναι #π
 τ'« το, #βρα5μ �ν γ$ ξανα5ν (ξανα5μ H) παροικ!α« μωξρι τ'« ε?« α^γψπτον
κα1�δοψ Wτη διακ�σια δεκαπωντε κα& #π
 τ'« ε?« α^γψπτον κα1�δοψ μωξρι τ'« �κεD1εν
�3�δοψ το, λαο, kτερα διακ�σια δεκαπωντε, �μο, τετρακ�σια τρι�κοντα P H K : add. κα&
τ� ξρ�ν� 6τε �3'λ1ον, τ� γ5ρ #πριλλ!� μην& �3'λ1εν � λα
« �κ γ'« α?γ4πτοψ κα& �πωρα-
σεν τ�ν �ρψ1ρ5ν 1�λασσαν #βρ�ξοι« ^ξνεσι κατακλψσ1ωντ�ν τ�ν αCγψπτ!�ν �ν τ'
1αλ�σση- κα& �πο!ησεν � λα
« �ν τ' �ρ.μ� σιν», Wτη μ Ab : non adhib. Hh ante κατ5 add.
Περ& το, E Ιν�ξοψ H K κατ5 om. Hh 23 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« : το;« ξρ�νοψ« το4τοψ« H :
το4τοψ« ξρ�νοψ« K : το;« ξρ�νοψ« T 5 Ιναξο« : ^ναρξο« T : jναρξο« Hh : jναξο« Ab �ργοψ«
πρ�το« Hh 23–25 κα& (κα& om. T) – �βασ!λεψσε om. H K 23–24 κα& – μ' : μετ5 δ* το,τον
Ab 24 το4τοι« : το4τοψ in app. Bekker διατρ!βει : διατρ!βειν T : διατρ!βη Hh τ$ om. T
H K : non adhib. Ab Φορ�νε;« : φ�ρ�νε;« T : φαρ�νε;« Hh 25 �βασ!λεψε Hh � : C Hh
E�γ4γοψ (Hh Ab sine spiritu) : γ4γοψ C H K 25–26 ?στ�ρηται Ab 26–28 κα& – �βασ!λεψ-
σεν om. Ab 26 #σψρ!�ν P C ΠDκον : π'κον T : π!κον Hh : non adhib. Ab 27 #πω1ανεν :
τελεψτ.σα«, �τ�φη C Σεμ!ραμι« : σεμ!ραμη« H : σεμηρ�μη« Hh δ* fort. del. (sed cf. ind.
graecitatis s.v. particularum positio) : pro δ* in app. = Bekker 28 �βασ!λεψεν Hh 28–cap. 38.4

E Ιησο,« (κα& ?ησο,« C) – βασιλωα (Hh f. 74r, col. 2, l. 1–95r, col. 1, l. 19) : Hh ~ Georg. Mon.
116.8–166.2 28 κα& om. C 29 μετ5 (κατ5 H K) Μ�ψσ'ν : om. P : ante παραλαβLν ( l. 28)
exhib. Ab 30 γ!ν�νται Ab 31 μ*ν om. P H K �π& τ
ν κατακλψσμ
ν : k�« το, κατα-
κλψσμο, P H K Ab 31–32 Wτη – κατακλψσμο, om. sed signo addito in mg. add. Wτη δισξ!λια
σμβ- #π
 δ* το, κατακλψσμο, H 31 ´βσ3γ' : β3γ T : δισξ!λια σμβ H : βσμβ Ab 32 �π&
τ
ν διαμερισμ
ν (k�« (κα& k�« H) το, διαμερισμο, P H K) – τ 1' : k�« τ'« πψργοποιJα«, Wτει
φλ« Ab 32–33 �π& τ�ν παροικεσ!αν : k�« τ'« παροικ!α« P H K : k�« τ'« 4βρα5μ �ν γ' ξα-
να5ν μετ Eο?κ.σε�« Ab 33 ’Αβρα5μ Wτη ξι«' : Wτει φμα Ab τ'« παροικεσ!α« (παροικ!α« T
(H)) : τ'« παροικεσ!α« (παροικ!α« H) #βρα5μ P H K : #βρα5μ Ab �π& τελεψτ�ν : μωξρι τ'«
τελεψτ'« C : k�« τ'« τελεψτ'« P H K (fort. recte, sed vide introd. III.3.1.1) : k�« Ab 34 ψ ε' :
τετρακ�σια �ννενηκονταεννωα C : φοα Ab ´γχοδ' : γ�  Ab
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37

Μετ5 E Ιησο,ν πρεσβ4τεροι �κ τ'« E Ιο4δα κα& ΣψμεLν φψλ'« τοD« #λλ.λ�ν
σξοιν!σμασιν #ν5 μωρο« βοη1ο,ντε« �π�ρ3αι το, λαο, λωγονται Wτη
λ'. 2 μετ5 το,το � λα
« ε?δ>λοι« λατρε4σα« �κδ!δοται τ< Ξοψσαρσα-
1>ν, βασιλεD Μεσοποταμ!α«, V« �βασ!λεψσεν α%τ�ν Wτη η'. κατ5 το4τοψ«
το;« ξρ�νοψ« Προμη1ε;« μψ1ε4εται, σοφ
« �ν �ν παιδε!T, �ν — το;« #ν-
1ρ>ποψ« #π
 ?δι�τε!α« μετωπλασεν. �πιστρωχαντο« το!νψν το, λαο,
πρ
« Υε�ν, #ν!στησι τ
ν Γο1ονι.λ, V« Wκρινε τ
ν λα
ν Wτη ν'. #δελφ
« δ*
Aν � Γο1ονι�λ το, Ξαλωβ. 3 �ν το4τοι« τοD« ξρ�νοι« � �π& Δεψκαλ!�νο«
κατακλψσμ
« γεγονωναι λωγεται. το,τον τ
ν κατακλψσμ
ν δοκο,σι κα&
Α?γ4πτιοι μεμν'σ1αι, φ�σκοντε« τ�ν ξ>ραν α%τ�ν μ� κατακεκλ4σ1αι
τοπικο, γενομωνοψ. τ
ν γ5ρ πρ�τερον κατακλψσμ
ν ο%δ* γιν>σκοψσιν.
οϊπ� γ5ρ Aν α%τ�ν � πατρι�ρξη« γεννη1ε!«. Ξ5μ γ�ρ, � ψC
« το, Ν�ε,
πατ�ρ Aν το, Μεσραε!μ, #φE οH οC Α?γ4πτιοι. 4 α71ι« 4μαρτ.σαντε« οC
ψCο& E Ισρα�λ παραδ!δονται τ< EΕγλ>μ, βασιλεD Μ�αβιτ�ν, κα& δοψ-
λε4οψσιν α%τ< Wτη ιη'. π�λιν δ* α%το;« �πιστρωχαντα« �3αιρεDται δι5
το, #μφοτεροδε3!οψ EΑLδ (Wσξε δ* το, #μφοτεροδε3!οψ τ
 �π>νψμον δι5
τ
 �μο!�« �ν παντ& πρ�γματι τ$ ε%�ν4μ8 ξρ'σ1αι ξειρ& κα1�περ κα&
τ$ δε3ιt)- V« =γ.σατο το, λαο, Wτη π'. το4τοψ �ν Wτει ε?κοστ< Ψβδ�μ8

5

10

15

§ 1–5: cf. Georg. Mon. 145.22–147.9 § 1: cf. Iud. 1.1–3 (etc.) 4–5 μετ5 – η': cf. Iud. 3.7–8
13–14 Ξ5μ – Α?γ4πτιοι: cf. Gen. 10.6 14–19 α71ι« – π': cf. Iud. 3.12–16

TCPH[K] Ab

2–4 μετ5 – �κδ!δοται : μετ5 δ* τ�ν τελεψτ�ν ?ησο, ψCο, ναψ�, ζ.σαντο« Wτη ρι. κρατο,ν-
τ�ν τ�ν πρεσβψτωρ�ν το, λαο, κα& 4μαρτησ�ντ�ν τ� 1ε� παρεδ�1ησαν Ab 4 post
μετ5 add. δ* H K 4–5 Ξοψσαρσα1>ν (ξοψσ�ρ- σα1�ν T) : ξοψσαρσα1>μ Ab 5 α%τ�ν :
α%τ
ν T : om. H η' : δεκαοκτ> C ante κατ� exhib. tituli modo περ& το, προμη1ωο« K : ερ& το,
προμη1ωο« in mg. H το4τοψ« : το4τοψ H : om. Ab  7 post ?δι�τε!α« add. [« φασ& C
8 post πρ
« add. τ
ν C Ab γο1ονο�λ Ab ν' : μ Ab 9 γο1ονο�λ T ξ�λεβ Ab
9–14 �ν – Α?γ4πτιοι om. Ab 9 Δεψκαλ!ονο« H K 10 το4τοψ το, κατακλψσμο, C
11 post κατακεκλ4σ1αι add. δικα!�« γ5ρ φιλονεικο,σι, μ� κατακεκλ,σ1αι T 12 ο%δ* :
οϊπ� C : ο% H γιν>σκοψσιν (γιγν>σκ�σιν T) : ^σασιν C 13 οϊπ� : 2π� T α%τ�ν :
α%τοD« P H K γ�ρ : δ* C 14 μεγαρε!μ H α71ι« (post α71ι« add. δ* C) : κα& π�λιν Ab
14–15 οC (οC om. H K) ψCο& E Ισρα�λ ( E Ισρα�λ om. P H K) om. Ab 15 παρεδ>1ησαν Ab
E Εγλ>μ : αCγλ>ν T : α?γλ>μ P Μ�αβιτ�ν : μ�5β Ab 16–22 π�λιν – μνημονε4εται : τ� 1
Wτη μ�αβιτ�ν = #1ηνα!�ν βασιλε!α eρ3εν, Wτη ημ1 oν πρ�το« �βασ!λεψσεν κωκρ�χ-
�πιστρωχαντο« δ* το, λαο, πρ
« τ
ν 1ε
ν. #ν!στησιν α%τοD« τ
ν #Lδ �νδρα �κ φψλ'«
�φρα&μ κα& #πωκτεινεν τ
ν �γλLμ κα& eρ3εν το, λαο, Wτη ν- τ� 1 Wτη #Lδ eρ3εν =
μψκηνα!�ν βασιλε!α Wτη τλβ, oν πρ�το« περσε4« Ab 16 �πιστρωχαντα« : �πο- C : #πο-
H 17 Wσξε δ* : V« Wσξε C 18 �μο!ο« T 19 τ$ – Ψβδ�μ8 om. T π' : πεντ.κοντα C (cf. Ab
supra) : Η' ut vid. P : Zγδο.κοντα K : om. H : non adhib. T
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�βασ!λεψσε τ'« EΑττικ'« Κωκροχ � Διφψ�« (δι5 τ
 δ4ο γλ>σσαι« λαλεDν).
�ν δ* τ< οζ' � κατακλψσμ
« �ν Υεσσαλ!T κα& �ν Α?1ιοπ!T �πE α%τ�ν
μνημονε4εται. 5 προσπτα!σα« π�λιν � λα
« κψριε4εται �π
 E Ιαβ'«, βα-
σιλω�« Ξανανα!�ν, Wτη κ'. �π& το4τοψ προφητε4ει Δεβ>ρα, γψν� Λαφι-
δ>1, �κ φψλ'« EΕφρα!μ, κα& διE α%τ'« =γ.σατο το, λαο, Βαρ5κ � το,
EΑβι1ωμ, �κ φψλ'« Νεφ1αλε!μ, Wτη μ'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« Κ�δμο«
�ν Υ.βαι« �βασ!λεψσεν, V« Τειρεσ!αν φιλ�σοφον κα& μ�ντιν �ν Υ.βαι«
eγαγεν, περ& οH φησι Σοφοκλ'«, 6τι τ�ν Παλλ�δα ?δLν λοψομωνην �
Τειρεσ!α« μετεβλ.1η �3 #νδρ
« ε?« γψναικε!αν φ4σιν. 6 μετ5 δ* τ�ν Δε-
β>ρα« τελεψτ�ν �3.μαρτεν π�λιν � λα�«, κα& καταδοψλο,νται τοD« Μα-
διηνα!οι« Wτη ζ'. ΓεδεLν δ* α%τοD«, �κ φψλ'« Μανασσ', 1ε!οι« σημε!οι« τ'«
ν!κη« κομισ�μενο« τ�ν π!στιν �παν!σταται κα& �ν τριακοσ!οι« #νδρ�σι
δ>δεκα διαξειρισ�μενο« μψρι�δα« Aρ3ε το, λαο, Wτη μ'- EΑβιμωλεξ �
το4τοψ ψC
« Wτη γ'- Υ>λα, ψC
« Φοψ», �κ φψλ'« EΕφρα!μ, Wτη κγ'- E Ιαε&ρ �
Γαλααδ!τη«, �κ φψλ'« Μανασσ', Wτη κβ'. 7 μετ5 το,τον �3.μαρτεν �
λα
« κα& παρεδ�1η τοD« EΑμαν!ται« Wτη ιη'. Wπειτα τ�ν πρ
« Υε
ν ποιη-
σαμωνοψ« �π�νοδον σlζει δι5 το, E Ιεφ1�ε, το, Γαλααδ!τοψ, μητρ
« μ*ν
2ντο« Ψτωρα«, φψλ'« δ* Μανασσ'. οHτο« �ρξει το, λαο, Wτη «'. 8 μετ5
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22–25 προσπτα!σα« – μ': cf. Iud. 4.1–6 27–28 Σοφοκλ'« – φ4σιν: cf. Malal. 29.46–47; Scholia
(Arethae) in Lucianum 22.19.1–2; cf. etiam Eustath. Comm. ad Homeri Odysseam I.390.6–7 (sec.
quem e Callimacho) § 6: cf. Iud. 6.1–2; 6.11–10.3; Georg. Mon. 147.11–151.7 § 7: cf. Iud.
10.6–8; 11.1; 12.7; Georg. Mon. 151.9–11 § 8: cf. Iud. 12.8–9 (37–38 μετ5 – ζ'); Georg. Mon.
151.13

TCPH[K] Ab

20 καταττικ'« H κωκροψχ T  post Διφψ�« add. διφψ�« δ* �λωγετο C γλ>σσα« C
21 post οζ' add. Wτει C �ν alt. om. P 22 προσπτα!σα« – κψριε4εται om. T 22–23 κψ-
ριε4εται – Ξανανα!�ν : παρE�δ>1ησαν τ� ?αβε&« βασιλεD ξανα5ν Ab 22 E Ιαβ'« : ?αβ�« T :
?αβ' C 23 προφητε4ει : προτε4ει H Δεβ>ρα : δεψ�ρα T : δεβ�ρα H : δεβ>ρρα P K
23–24 γψν� Λαφιδ>1 om. Ab 24–25 E Εφρα!μ – φψλ'« om. P 24 βαρ5ξ Ab 24–25 � το,
EΑβι1ωμ (#μιν1ωμ C : #βιν1ωμ K) om. Ab 25 μ' : σαρ�κον H (σαρ�κοντα K) 25–28 κατ5 –
φ4σιν om. Ab 25 το4τοψ« : το4τοψ H : om. T post Κ�δμο« add. � P 26 �βασ!λεψσεν –
Υ.βαι« om. T (homoeotel.) post V« add. κα& C 27 φησι om. H K � σοφοκλ'« C 6τι : � H
Παλλ�δα : πολλ�δα ut vid. P : παλ�δα H λψομωνην T 28 δ* τ�ν (τ'« H) δ* C
28–29 Δεβ>ρα« (δεβ�ρα« T) : δεβ>ρρα« P : δεβ�ρρα« H K 29 καταδοψλο,νται : κατεδοψ-
λο4ντο P : κατεδοψλο4ντ�ν H : κατεδολο4ντο K 29–30 Μαδιηνα!οι« : μαδινα!οι« C K :
μαδηνα!οι« H 30 Ψπτ5 Wτη P γεδε�ν T σημε!οι« om. H 31 �3αν!σταται C 32

#βημωλεξ H 33 Υ>λα (1�λα T) : 1�λ» C : 1�λ5 Ab ψC
« Φοψ» (φο4α P) : = σφο4α H :
ψC
« φιλ5μ. ψCο, ξαλ5μ, Vν Ab ?α�ρ C 34 Γαλααδ!τη« : γαλαδε!τη« H : γαλαδJτη« K
Μανασσ' : �φρα&μ μανασσ' P 35 παρεδ�1ην T #μμαν!ται« C Ab 35–36 ποιησαμω-
νοψ« : -μωνοι« T : -μενο« P H K Ab (cf. introd. III.3.1.1 (cf. infra)) 36 σlζει : σlζεται Tafel
?εφ1»ε T 37 2ντ�« T Ψτωρα« : Ψτα!ρα« P K μανασσ� Ab post μετ5 add. δ* P
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το,τον Aρ3εν EΕσεβLν �κ τ'« E Ιο4δα φψλ'«, � Βη1λεεμ!τη«, Wτη ζ'. κατ5
το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« τ
 5 Ιλιον �κτ!σ1η, κα& EΑσκληπι
« τ�ν ?ατρικ�ν
�πιστ.μην μετ�ει. 9 E ΕγλLμ � Ζαβοψλ�ν!τη« Wκρινε τ
ν E Ισρα�λ Wτη
δωκα, EΑβδ>ν, ψC
« EΕλε!μ, � Μαρα1�ν!τη«, Wτη η'. κατ5 το4τοψ« το;«
ξρ�νοψ« EΟρφε;« � ποιητ�« �γν�ρ!ζετο. 10 προσπτα!σα« δ* π�λιν �
λα
« �κδ!δοται #λλοφ4λοι« Wτη μ'. �πιστρωχαντα« δ* α%το;« πρ
« Υε
ν
#ν!στησιν τ
ν Σαμχ>ν, Μαν�* μ*ν ψC�ν, φψλ'« δ* Δ�ν, 6στι« καταπο-
λεμ.σα« το;« #λλοφ4λοψ« �ρξει Wτη κ'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ«
’Ηρακλ'« �γν�ρ!ζετο � το;« δ>δεκα �1λοψ« διαν4σα«. 11 ΣαμανεD γ5ρ
=γ.σατο το, λαο, Wτο« kν, #ναρξ!α« γεγονψ!α« κατ5 τ5« Ψβραgκ5« πα-
ραδ�σει«, 6τε κα& Wπραττεν kκαστο«, 6περ �βο4λετο, οiα ε?κ
« �ν #ναρξ!T
γ!νεσ1αι. Wτη μ' ε?ρ.νην Wσξε πρ
« το;« #λλοφ4λοψ« � λα�«, Wτη λ' Σα-
μανεD α%το, =γοψμωνοψ. 12 ’Ηλε& � Cερε;« Aρ3εν το, λαο, Wτη κ'. κατ5
το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« � E Ιλιακ
« π�λεμο« �γωνετο Wτεσιν ι', κα& τ
 5 Ιλιον
aλ�. 13 Σαμοψ�λ διαδε3�μενο« το, ’Ηλε& τ�ν Cερατε!αν κα& τ�ν =γε-
μον!αν κρατεD το, λαο,. φασ& δ* α%τ
ν δ>δεκα �τ�ν ε:ναι, 6τε πρ�τον

40

45

50

§ 9: cf. Iud. 12.11 (40–41 E ΕγλLμ – δωκα); 12.13–14 (41 EΑβδ>ν – η'); Georg. Mon. 151.15–17
42–45 προσπτα!σα« – κ': cf. Iud. 13.1; 13.24–cap. 16 (de Sampsone); Georg. Mon. 151.19–
153.11 § 11: cf. Georg. Mon. 153.13–159.15 50 ’Ηλε& – κ': cf. Georg. Mon. 159.17–165.13
52–53 Σαμοψ�λ – λαο,: cf. Georg. Mon. 165.15–16

TCPH[K] Ab

38 E ΕσεβLν : �σεβ�ν T : �σσεβ�ν P K : �σσεβLν H Ab ( EΑβεσσ� Georg. Mon. 151.12–13) βι1-
λεεμ!τη« T ante κατ5 add. = τρ��δα tit. modo K : = τρ��δα add. in mg. H 39 το4τοψ« :
το4τοψ H EΑσκληπι
« : -.πιο« H K (etiam #σκλ.πιο« in mg. H) 40 �πιστ.μην : τωξνην C
μετε!η H E ΕγλLμ : α?γλLμ P : �λLμ Ab (Αιλ�ν Iud.) Ζαβοψλ�ν!τη« : ζαβψλ�ν!τη« P : βα-
βψλ�ν!τη« H 41 δωκα : ιη T EΑβδ>ν : #δ>μ P H K (Λαβδ�ν Iud.) E Ελε!μ : �λλε&μ T : �λ�μ
Ab Μαρα1�ν!τη« : φαρα1�ν!τη« Ab recte (φραα1�ν!τη« Iud.) το4τοψ« : το4τοψ H
42 δ* om. P H K 43 post #λλοφ4λοι« add. τοD« φψλιστιε&μ Ab post μ' add. τ� ιδ Wτη φψ-
λιστια!�ν, eρ3εν = λακεδαιμον!�ν βασιλε!α, �π& Wτη τκδ, h« πρ�το« �βασ!λεψσεν �ρψσ1ε4«-
κα& τ� ιε Wτη τ�ν α%τ�ν φψλιστια!�ν eρ3εν = κοριν1!�ν βασιλε!α, �π& Wτει τκγ, oν πρ�-
το« �βασ!λεψσεν, #λ!τη« Ab �πιστρωχαντο« H Ab δ* : ο7ν Ab α%το;« : το, λαο, π�λιν
H : το, ?σρα�λ Ab : om. T post πρ
« add. τ
ν C 44 σαμχ� Ab μ*ν : δ* T Δ�ν : δ Erμ ut
vid. T 45–46 κατ5 – διαν4σα« : ut vid. e mg. irreptum (vide introd. III.3.1.1) 45 το4τοψ« :
το4τοψ H post ξρ�νοψ« add. � τριωσπερο« C 46–47 � – kν om. Ab 46 ΣαμανεD : σαμανε&
T : σαμαν' C : σαμαν*« P H K : non adhib. Ab γ5ρ om. C P H K : non adhib. Ab
47 #ναρξ!α« : de T1 non constat: solum vid. #ν[… post quae add. …]ακτορησο«(?) T2 :
#ναρξ!α« add. in mg. T3 γεγονψ!α« : κα& ε?ρ.νη« Ab 48 Wπραττεν : Wπρατ non vid. T1 :
ελελω (?) pro Wπρατ T2 (επραττεν etiam add. in mg. T2) 48–49 οiα – μ' : κα& Ab 48 #ρξ!T T
K 49 Wτη μ' non vid T1 : κα& τ�τε T2 ε?ρ.νην – λ' om. C το;« om. Ab 49–50 Wτη alt. –
=γοψμωνοψ : σαμ�ν!α α%το, =γοψμωνοψ Wτη μ Ab 49–50 ΣαμανεD : σα[… T1 : …]μανι ut
vid. T2 : σαμαν' C 50 α%το, : δ* το, ?σρα�λ C 51 το4τοψ« : το4τοψ H �γωνετο : γωγο-
νεν C 51–52 Wτεσιν (�ν Wτεσι C) – aλ� om. H 53–cap. 38.4 φασ& – κρ!σιν om. Ab
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�φ�νη α%τ< λαλ.σα« � Υε�«- σ;ν οi« = κιβ�τ
« �ν τ< EΑμιναδ5μ ο^κ8
διωτριχε- κα& βασιλω�ν ξρισ1ωντ�ν Aν #ντιλαμβαν�μενο« � ’Ηλε& Wτη
ο'. 14 γ!νεται το!νψν #π
 τ'« τελεψτ'« E Ιησο, �π& τ�ν τελεψτ�ν Σαμοψ-
�λ Wτη ξι', #π
 δ* Ν�ε κα& το, κατακλψσμο, Wτη ´βρκ', #π
 δ* EΑδ5μ Wτη

´δτπβ'.

38

’Ο μ*ν Σαμοψ�λ α%τ�« τε eδη γεγηρακL« κα& το, λαο, Zκνηρ�τερον
ποιο4μενο« τ�ν �ποχ!αν τ�ν τε πα!δ�ν α%το, δ>ροι« #ε& το, δικα!οψ
προgεμων�ν τ�ν κρ!σιν ξρ!ει βασιλωα, το, λαο, μ*ν καταναγκ�ζοντο«,
το, Υεο, δ* σψγξ�ρ.σαντο«, τ
ν Σαο4λ, ψC
ν Κ'«, �κ φψλ'« Βενιαμ!ν.
2 Σαο;λ γ5ρ κα& � παD« α%το, τ5« 2νοψ« ζητο,ντε« ε?σ'λ1ον πρ
«
Σαμοψ.λ. ε:πεν δ* τ< Σαο;λ περ& τ'« βασιλε!α« � Σαμοψ�λ κα& περ& oν
�ζ.τει. Σαο;λ �3ελ1Lν τ< σψγγενεD α%το, κα& προσφιλεD τ5 μ*ν �λλα
�3εDπεν, περ& δ* τ'« βασιλε!α« ο%κ #ν.γγειλεν, δηλ�ν, [« ο% φ!λοι«
ο%δ* σψγγενε,σιν �π& τ�ν μεγ�λ�ν πραγμ�τ�ν δεD 1αρρεDν δι5 τ
 �π&
βασκαν!T τ�ν #ν1ρ>π�ν ε%ξερω«. 3 οHτο« � Σαο;λ σψνεπισξ4οντο«
το, Σαμοψ�λ βασιλε4ει Wτη κ', �φE Ψαψτο, δ* Wτη κ'. �προφ.τεψε δ* �π E
α%το, fμα κα& Cερ�τεψεν � Σαμοψ.λ. EΑβεν�ρ δ* α%τ<, � το, Ν�ρ ψC�«,
τ'« στρατηγ!α« #φηγεDτο.

55

5

10

54–55 σ;ν – διωτριχε: cf. Regn. I.7.1 § 1–2: cf. Regn. I.8–10 § 1: cf. Georg. Mon.
165.16–166.4 11–12 οHτο« – κ' alt.: cf. Georg. Mon. 166.7 12–14 �προφ.τεψε – #φηγεDτο:
cf. Regn. I.14.50–51

TCPH[K] Ab 4 a το, TCPH[K]Hh Ab a § 3 TCPH[K] Ab

54 σ;ν οi« : vide introd. III.3.1.1 #μιναδ5κ H K 56 τ�ν τελεψτ�ν : τ'« τελεψτ'« H K
57

2
βρκ' : βκ T : non adhib. Ab cap. 38.2 post μ*ν add. ο7ν P H K Zκνην�τερον T

3 ποιοψμωνοψ C 4 ξρ!ει βασιλωα post σψγξ�ρ.σαντο« (l. 5) transp. Ab το, : Wπειτα το,
Ab 5 το, Υεο, δ* : το, δ* 1εο, H : το, δ* K σψγξ�ρο,ντο« H τ
ν – Βενιαμ!ν om.
Hh Κ'« : κD« C : κ!« P H K : κεD« Ab : non adhib. Hh βενιαμ.ν T 6–11 Σαο;λ γ5ρ (� γ5ρ
σαο;λ C) – ε%ξερω« om. Ab 6 κα& � παD« : μετ5 το, παιδ
« C post ζητο,ντε« (ζητ�ν C)
add. [« φησ&ν ?>σηπο« C ε?σ'λ1ον : ε?σ'λ1ο cum ο supra εν C : ε?σ'λ1ε P H K : Aλ1ε Hh :
non adhib. Ab 7 τ< Σαο;λ post Σαμοψ�λ alt. transp. Hh � om. Hh 8 Σαο;λ �3ελ1Lν :
post Σαο;λ add. δ* C : �3ελ1Lν δ* σαο;λ Hh : non adhib. Ab post �λλα add. το, σαμοψ�λ
C 9 δηλ�ν : διE oν H K ο% φ!λοι« : Zφ!λει« T 10 σψγγενωσιν C P δεD : ante φ!λοι«
transp. C : om. T Hh (T fort. Zφε!λει« (vide supra) in mente habens) #ντι1αρρεDν H 11 post
ε%ξερω« add. ξρ!ει το!νψν α%τ
ν ε?« βασιλωα Hh (cf. § 1 et Georg. Mon. 166.1–2)
11–42.33 οHτο« (ο+τ�« T) – EΑζαρ!α« : Hh (f. 95r, col. 2, l. 8–108v, col. 2, l. 4 (ξρ!ει το!νψν – μ))
~ Georg. Mon. 166.1–221.15 12 �φ E  Ψαψτο, δ* Wτη κ (Zκτ> C) om. P H K �προφ.τεψε :
προεφ.τεψσε C : �προεφ.τεψε P H K : �προφ.τεψσεν Ab �π E : �π& C Ab 13 Cερ�τεψσεν C
Ab EΑβεν�ρ : #βενν�ρ K Ab το, Ν�ρ (νε&ρ T) : ταν�ρ P H K ψC�« om. Ab 14 post
στρατηγ!α« (στρατι»« Ab) add. π�ση« C
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39

Το, δ* Σαο;λ προσπτα!σαντο« τ< Υε< �πιξρ!ει π�λιν � Σαμοψ�λ ε?«
βασιλωα τ
ν Δαψ!δ, τ
ν το, E Ιεσσα!, �κ τ'« E Ιο4δα φψλ'«. κα& � μ*ν Σαμοψ-
�λ τελεψτt δ4ο φ1�σα« Wτη τ
ν Σαο4λ, βασιλε4ει δ* � Δαψ&δ Ψπτ5
μ*ν Wτη περι�ντο« Σαο4λ, μετ5 δ* τ�ν το4τοψ τελεψτ�ν Wτη λγ'. 2 �π&
το4τοψ μ*ν EΑβι�1αρ �τ4γξανεν #ρξιερε4«, � το, EΑβιμωλεξ, �κ τ'« σψγ-
γενε!α« ’Ηλε!, �3 Ψτωρα« δ* πατρι»« Σαδ>κ. προεφ.τεψον δ* α%τ�« τε
Δαψ&δ κα& Γ5δ κα& Ν�1αν κα& EΑσ5φ κα& E Ιδι1ο4μ. �στρατηλ�τει δ* α%τ<
E Ι��β. 3 ξρ� κα& το!νψν �ντετ�ξ1αι τ< παντ& #ρι1μ< μ' μ*ν το, Σαο;λ
Wτη, κα& το, Δαψ&δ Wτη μ', δι5 τ�, [« ε^ρηται, τ5 ζ' Wτη Wτι περι�ντο« το,
Σαο;λ βεβασιλεψκωναι α%τ�ν. 4 δι5 τ
ν γ�μον τ'« Μελξ�λ ο%ξ& Ψκα-
τ
ν #κροβψστ!α«, #λλE Ψ3ακοσ!α« κεφαλ5« τ�ν #λλοφ4λ�ν τ
ν Σαο;λ
�ζητηκωναι κα& ε?ληφωναι �π
 το, Δαψ!δ. 5 �π& το4τοψ E Ι��β, � �ρξ�ν
τ'« στρατι»«, bρ!1μησε τ5« φψλ5« E Ισρα.λ, κα& Aν � #ρι1μ�«, Vν
κατηρ!1μησεν, ξ!λιαι ρ' ξιλι�δε«, οC δ* ψCο& E Ιο4δα ψο' ξιλι�δε«. τ
ν δ* Λεψ&
κα& τ
ν Βενιαμ&ν ο% κατηρ!1μησεν. πεπτ>κασι δ* �κ το, λαο, δι5 το,το

5
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§ 1: cf. Regn. I.16.12sqq.; Georg. Mon. 166.7sqq. 6 EΑβι�1αρ �τ4γξανεν #ρξιερε4«: cf. Regn.
I.30.7 § 3: cf. Regn. III.2.11; Georg. Mon. 172.13–14 § 4: cf. Regn. I.18.26–27

TCPH[K] Ab

2 Σαμοψ�λ : σαο;λ P 2–3 ε?« βασιλωα om. Ab 3 Cεσσα! Ab 3–4 κα& – Σαο4λ : γ!ν�νται
ο7ν #π
 Cησο, το, ναψ' k�« δαψ&δ Wτη φι- #π
 δ* κτ!σε�« κ�σμοψ. Wτη ´δψ Ab 4 δ4ο –
Σαο4λ (δαψ!δ H K) om. C 4–5 βασιλε4ει (βασιλε4η H) – λγ' : δαψ&δ δ* βασιλε4ει Wτει μ- �ν
ξεβρLν μ*ν Wτη ζ- κα& �ν ?εροψσαλ�μ Wτη λγ Ab 5 περι�ντ�« το, H Wτη : post λγ' transp.
C : om. P H K 6 #βη�1αρ H Ab post �τ4γξανεν add. � Ab 7 δ* pr. om. H K προε-
φ.τεψον : �- Abac τε : δ* T 8 Γ5δ : γ�1 C E Ιδι1ο4μ : ?δη1ο4μ H : ?1ο4μ K 9 post E Ι��β
(C��β T : ?5β ψC
« σαροψJα« Ab (cf. Regn. II.2.18)) add. να»« δ* � #μμαν!τη«- � τ�ν
#λλοφ4λ�ν #ρξηγ
« [« φησ&ν ?>σηπο« �ν #ρξαιολογ!α- το;« δε3ιο;« Zφ1αλμο;« τ�ν �πE
α%το, �ν πολωμ� ?σραηλιτ�ν ληφ1ωντ�ν, Zρ4ττειν �κωλεψσε δι5 τ
 #ξρειο,σ1αι �ν πολω-
μοι« α%το;« τ
ν #ριστερ
ν Zφ1αλμ
ν �3 #ν�γκη« �π
 τ�ν 1ψρε�ν κατακαλψπτομων�ν C
9–14 ξρ� κα& (κα& om. C P H K) – στρατι»« om. Ab (vide introd. III.3.1.1) 9 �ντετ�ξ1αι τ<
παντ& : �ν παντ& τετ�ξ1αι C μ*ν : δ* H 10 κα& – μ' : τεσσαρ�κοντα (σαρ�κοντα H K) δ*
κα& το, δαψ!δ C P H K : non adhib. Ab τ5 om. H 11 post δι5 add. δ* C post Μελξ�λ
(μελξ>λ T C : μελξ� P H K) add. _« φησιν ε%σωβιο« � παμφ!λοψ C 12 #λλ5 P H K τ
ν
alt. : το, H post Σαο;λ (σαρ;λ ut vid. T) add. φασιν P H K : non adhib. Ab 13 �3Fτηκωναι C
P (sic ut vid. P) ε^ληφεν T το4τοψ : δ* το, δαψ&δ C 14 στρατ(ε)!α« T C P H οHτο«
bρ!1μησεν Ab post φψλ5« add. το, Ab 15 ξ!λιαι ρ' ξιλι�δε« : ξιλι�δε« Ψκατ
ν κα&
Ψ3ακ�σιαι δ4ο P K : ξιλι�δαι Ψπτακοσ!αι πρ
« ταD« δ4ο H  post ψCο& add. το, C  post
E Ιο4δα add. μ�νοι C ξιλι�δε« om. P H K 16 ο% κατηρ!1μησεν : ο%κ bρ!1μησεν Ab post
το,το add. �ν μι» =μωρα C
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ξιλι�δε« ο'. 6 sδ5« κα& +μνοψ« τ
ν Δαψ&δ σψντ�3αι ε?« Υε
ν #μωτροψ«
μετ E Zργ�ν�ν πολλ�ν μοψσικ�ν, #λλ5 κα& πολ;ν ξρψσ
ν σψνταφ'ναι
τ< Δαψ&δ �π
 Σολομ�ντο«, Vν �ν ταD« πολιορκ!αι« οC κατ5 καιρο;« βα-
σιλεD« ’Εβρα!�ν #νο!γοντε« �λ�μβανον ταλ�ντ�ν ξρ.ματα πολλ�. ταD«
δ* 1.και« τ�ν βασιλω�ν ο%δε&« �νεξε!ρησεν. Aσαν γ5ρ μεμψξεψμωναι �π

Σολομ�ντο«, [« μ� τα4τα« ε�ρ!σκεσ1αι.

40

ΣολομLν � το, Δαψ&δ τ
ν πατωρα διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτη μ'. 2 οH-
το« τ
ν να
ν το, Υεο, τ< τετ�ρτ8 Wτει τ'« βασιλε!α« α%το, 1εμελι>-
σα« κα& �ν Ψπτ5 Wτεσιν α%τ
ν κατασκεψ�σα« τ< Ψνδεκ�τ8 Wτει τ'« #ρξ'«
α%το, #φιεροD. 3 Cερ�τεψεν �π& το4τοψ Σαδ>κ, κα& προεφ.τεψον Ν�-
1αν, � κα& τ�ν ο?κοδομ�ν α%τ
ν το, Cερο, ποι.σασ1αι παρα1αρσ4να«,
κα& EΑξι5μ � Σιλ�ν!τη«, κα& Σαμωα«, ψC
« Σαλαμω, κα& EΑδδ>, τ.ν τε στρα-
τι�τικ�ν δ4ναμιν �γξειρ!ζεται Βανωα«, ψC
« E Ι�δαω. 4 το4τ8 γ!νεται
μ�νο« �κ τοσο4τοψ γψναικ�ν πλ.1οψ« ψC
« ’Ροβο�μ. 5 πολλ5 πον.μα-

20

5

§ 1: cf. Regn. III.11.42; Georg. Mon. 189.6–7 § 2: cf. Regn. III.6; Georg. Mon. 189.7–197.17
§ 3: cf. Regn. III.2.35; 1.22–45; 1.10–11; 11.29–39; 12.15; 14.2–18; 12.22; 4.4 § 4: cf. Regn.
III.11.43; Georg. Mon. 212.7–8 § 5: cf. Georg. Mon. 199.18–200.3; Ioseph. Ant. VIII.46sqq.

TCPH[K] Ab

17 ο ξιλι�δε« Ab 17–22 sδ5« – ε�ρ!σκεσ1αι : �π& α%το, παρE kλλησιν, 6μηρο« κα& =σ!�δο«-
α%τ
« δ* � δαψ&δ παρωλαβεν τ�ν σψρ!αν k�« το, ε%φρ�τοψ Ab (cf. cap. 40, § 6) 17 post
sδ5« : add. δ* C : add. φασι P H K (de C vide etiam infra) : non adhib. Ab post σψντ�3αι add.
φησ&ν ?>σηπο« �ν #ρξαιολογ!α C 19 post Δαψ&δ add. [« φασ&ν C post �π
 add. το, C
�ν om. P H K 20 post βασιλεD« add. τ�ν P H K ταλ�ντ�ν om. C πολλ� : fort. scrib.
πολλ�ν (sed vide introd. III.3.1.1) : non adhib. Ab  21 �νεξε!ρισεν P μεμψξεψμωναι :
μεμηξανημωναι C : μεμηξανεψμωναι (-οι H) P H K : non adhib. Ab 22 τα4ται« H K cap.

40.2 ΣολομLν – βασιλε4ει : σολομLν � ψC
« α%το,, �βασ!λεψσεν Ab μ' : σαρ�κοντα H K
2–3 οHτο« : V« C 3–4 1εμελι>σα« : #π.ρ3ατο κτ!ζειν �ν 2ρει- οH �φ1η κ4ριο« δαψ&δ τ�
πατρ& α%το,- �ν fλ�νι Zρν» το, ?εβοψσα!οψ C 4–5 τ'« #ρξ'« α%το, Wτη H 5 post
#φιεροD (-εD H) add. τ� 1ε� �γκαιν!σα« C post Cερ�τεψεν add. δ* C P H K το4τοψ : σολο-
μ�ντο« C προεφ.τεψον : �προ�φ.τεψον H : �προφ.τεψεν Ab (προεφ.τεψον�1αν C, cum ο in
-τεψον supra -εν) 6 κα& om. P H K 7 Σιλ�ν!τη« : σολ�ν!τη« C σαμα!α« Ab ψC
« Σα-
λαμω (Σαλαμω : #λαμω T C (cf. 41.14 Σαλαμ')) om. Ab post Σαλαμω (#λαμω) spatium reliquit
fere 5 litterarum T (fort. etiam aliquid in rasura exhib.) #δδ>δ Ab 8 βανα!α« Ab ?�δεω H
8–16 το4τ8 (το,το T) – �γν�ρ!ζετο : οHτο« �ν πλο4τ� κα& δ�3η κα& σοφ!α 1ε!α τε κα&
#ν1ρ�π!νη π�ντα« �π*ρeρεν. μωξρι τοψ παρεκκλ!ναι ε?« γψναικομαν!αν- Vν κα& = βασ!λισ-
σα ν�τοψ �κ τ�ν περ�τ�ν τ'« γ'« #ναστ�σα Aλ1εν κατ5 κλωο« τ'« α%το, σοφ!α«- κα& �ν
α?ν.γμασι κα& προβλ.μασι πολλοD« πειρ�σασα α%τ
ν, σοφ>τερον ε7ρεν παντ
« #ν1ρ>-
ποψ Ab 9 πλ'1ο« T 9–10 πολλ5 – τω1ηκεν : ?>σηπο« δω φησιν �ν #ρξαιολογ!α, τ
ν σο-
λομ�ντα πολλ5 πον.ματα �γγρ�χαι C
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τα ΣολομLν �γγρ�φ�« τω1ηκεν, #λλ5 κα& �π8δ5« κα& �3ορκισμο;« κατ5
δαιμ�ν�ν �πεν�ησε- αi« ξρ>μενο! τινε« E ΙοψδαDοι δακτ4λι�ν τινα Wξοντα
σφραγDδα κα& ’ρ!ζαν, �3 oν �πωδει3εν Σολομ>ν, �ν τ$ ’ριν& τι1ωντε« το,
π�σξοντο« Zσφραιν�μενον τ
 δαιμ�νιον �3ωλκεσ1αι, σημε!οψ τι1εμωνοψ X
ποτ.ριον μεστο, +δατο« X kτερ�ν τι #γγεDον, V π�ντ�« σψνωτριβε φε,-
γον τ
 δαιμ�νιον. 6 κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« 6Ομηρο« κα& ’Ησ!οδο«
�γν�ρ!ζετο.

41

’ Ροβο�μ, ψC
« Σολομ�ντο«, βασιλε4ει Wτη ιη'. �π& το4τοψ τ
 π»ν το,
λαο, πλ'1ο« διαιρεDται, κα& α%τ< μ*ν = �3 E Ιο4δα παραμωνει φψλ� κα& =
το, Βενιαμ!ν, αC δ* λοιπα& π»σαι αC δωκα φψλα& ’ Ιεροβο�μ, τ
ν το,
Ναβ�τ, �κ φψλ'« EΕφρα!μ, kνα τ�ν Σολομ�νο« ο?κε!�ν, Ψαψτ�ν βασιλωα
προεστ.σαντο. 2 Aν μ*ν ο7ν τ< ’Ροβο5μ � τ'« βασιλε!α« ο:κο« �ν
E Ιεροψσαλ.μ. �καλεDτο δ* τ
 �π E α%τ< ταττ�μενον πλ'1ο« E Ιο4δα« κα& �
ο:κο« Δαψ!δ, �κ τ'« �πικρατεστωρα« φψλ'« ε?ληφL« τ�ν προσηγορ!αν.
3 το, δ* ’ Ιεροβο5μ Σαμ�ρεια μ*ν = μητρ�πολι«, � δ* τ'« βασιλε!α« ο:κο«
�ν Υερσ�, 1ψσιαστ.ρι� τε δ4ο, mν μ*ν �ν Βε1�λ (τ�ν γ5ρ μ!αν τ�ν δαμ�-
λε�ν �ντα,1α κα1ιδρ4ει), 1�τερον δ* �ν Σαμαρε!T �ν τ$ το, Δ5ν φψλ$-
κα& �ντα,1α γ5ρ Ψτωραν #νιωρ�σε δ�μαλιν. 2νομα δ* τ< �π E α%τ<
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15
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§ 6: cf. Georg. Mon. 205.9 cap. 41: cf. Georg. Mon. 212.7–24 § 1: cf. Regn. III.12.17–21 § 2:
cf. Regn. III.12.21 10–11 1ψσιαστ.ρι� – φψλ$: cf. Regn. III.12.28–29

TCPH[K] Ab

11 E ΙοψδαDοι : vide introd. III.3.1.1 12 σφαγ!δα P 13 τ
 δαιμ�νιον post �3ωλκεσ1αι
(�3ωρξεσ1αι C H K) transp. C σημε!οψ (σημεDοψ T) : σημεDον H K 14 ποτ.ριον μεστο, (μεσ-
τ
ν C) +δατο« : vide introd. III.3.1.1 kτερ�ν τι #γγεDον : Ψτωροψ τιν
« #γγε!οψ H : kτερον
τιν
« #γγε!οψ P K : non adhib. Ab π�ντο« H 14–15 τ
 δαιμ�νιον φε4γ�ν H 15

το4τοψ« : το;« P : το4τοψ H post 6Ομηρο« add. � σοφ>τατο« C 16 �γν�ρ!ζοντο C cap.

41.2 qοβο�ν T � ψC
« H K Ab Σολομ�ντο« : σαλομ�ν T : α%το, Ab βασιλε4ει :
�βασ!λεψσεν το, ?ο4δα Ab ιζ Ab (sic et Georg. Mon. 212.8) 3 post διαιρεDται add. κατ5
τ�ν πρ
�3ενεξ1εDσαν κατ5 το, σολομ�ντο« 1ε!αν #π�φασιν Ab α%τ
 T παραμωνει (-η T) :
προσμωνει H 4 βενιαμ.ν H αC alt. om. C H φψλα& δωκα C ?εροβο�μ T 5 Σολομ�νο« :
σαλομ�νο« P : σολομ�ν H : σολομ�ντο« C ο?κε!ον H K Ψαψτ
ν T ε?« βασιλωα Ab
7 post δ* add. α%τ� Ab τ
 om. P α%τ< : α%τ
ν C : α%το, P H K : α%τ
 Ab � om. Ab
9 σαμαρ!α H 10 Υερσ� (de accentu cf. cap. 44, § 16) : 1αρστ� T : 1ερσ» C P K βαι1�λ C P
H K 11 1�τερον δ* : τ�ν δ* �λλην Ab 12 κα& – δ�μαλιν om. Ab α%τ< (sic K) : α%τ
ν C
P H : α%το, Ab
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λα< E Ισρα�λ δι5 τ
 πλ'1ο« κα& EΕφρα&μ δι5 τ�ν το, βασιλω�« φψλ.ν.
4 �προφ.τεψον δ* Wτι κα& τ�τε Σαμωα«, � το, Σαλαμ., κα& � �3 E Ιο4δα
ε?« Σαμ�ρειαν #φικ�μενο« κα& προφητε4σα« τ< ’ Ιεροβο5μ πρ
« τ

1ψσιαστ.ριον- V« κα& #ναιρεDται τ< το, Υεο, παραβ'ναι τ�ν �ντολ.ν,
#παντη1ε&« �π
 λωοντο« κα1 E �δ
ν α%τ< �πανι�ντι σψγκψρ.σαντο«.

42

EΑβι5 διαδε3�μενο« τ�ν το, πατρ
« #ρξ�ν βασιλε4ει Wτη τρ!α. 2 EΑσ5
μετ5 το,τον βασιλε4ει � ψC
« Wτη μα'. οHτο« eδη γηραι
« �ν #ρ1ριτικ<
το;« π�δα« eλγησε π�1ει. προφητε4ει δ* �π& το4τοψ EΑναν!α«. 3 E Ι�-

15

§ 4: cf. Regn. III.13.1–30 cap. 42, § 1: cf. Regn. III.15.1–2; Georg. Mon. 213.2–5 § 2: cf. Regn.
III.15.9–10; 23; Georg. Mon. 213.8–12  § 3: cf. Regn. III.15.24; 22.42; 22.9sqq.; 22.20–24;
17.1sqq.; 19.19sqq.; Georg. Mon. 213.14–16

TCPH[K] Ab cap. 42 T[C]PH[K] Ab

13 �φρ*μ T το, om. C post φψλ.ν add. οHτο« � qοβο5μ #νωρξεται ε?« σ!κιμα- �κεD γ5ρ �
λα
« σψν.1ροιστο _στε καταστ'ναι �πE α%τ�ν βασιλε4«- μωλλοντι δ* α%τ� ξρ!εσ1αι,
προσ'λ1εν � λα
« παρακαλ�ν κοψφισ1'ναι #π
 το, πλ.1οψ« τ�ν τελεσμ�τ�ν- oν � πα-
τ�ρ σολομ�ν, �φορολ�γει τ
ν λα�ν- κα& δοψλε4σομων σοι- � δ* τρεD« =μωρα« πρ
« δι�σκε-
χιν ε?πLν τ� λα�, #πωλψσεν α%το4«. κα& #γαγLν το;« πρεσβψτωροψ«- τοD« παρεστηκ�σιν
�ν>πιον σολομ�ντο« το, πατρ
« α%το,- Wτι ζ�ντο« α%το,, �λ�λησε πρ
« α%το;« λωγ�ν-
π�« �μεD« βο4λεσ1ε #ποκρι1� τ� λα� το4τ�- οC δ* ε:πον α%τ�- 6τι �5ν τ' =μωρα τα4τη
δοψλε4ση« α%τοD«- κα& λαλ.ση« πρ
« α%το;« λ�γοψ« #γα1ο;«, Wσοντα! σοι δο,λοι π�σα«
τ5« =μωρα«. � δ* καταλιπLν τ�ν βοψλ�ν τ�ν πρεσβψτωρ�ν, σψνεβοψλε4σατο μετ5 τ�ν
παιδαρ!�ν τ�ν �κτραφωντ�ν μετ E α%το, κα& παρεστηκ�τ�ν πρ
 προσ>ποψ α%το,- κα&
τ' τρ!τη =μωρα το, πλ.1οψ« το, λαο, �λ1�ντο« ε:πε πρ
« α%το;«- � πατ.ρ μοψ �πω1ηκεν
�μ»« κλοι� βαρεD- κ#γL προσ1.σ� �π& τ
ν κλοι
ν �μ�ν. � πατ.ρ μοψ �πα!δεψσεν �μ»«
μ�στιγι- κα& �γL παιδε4σ� �μ»« �ν σκορπ!οι«- κα& ο%κ eκοψσεν � βασιλε;« το, λαο, 6τι
Aν μεταστροφ� παρ5 κψρ!οψ 6π�« στ.ση τ
 q'μα α%το,. 6 �λ�λησε �ν ξειρ& #ξι5 το,
προφ.τοψ το, σιλ�ν!τοψ περ& Cεροβο5μ ψCο, ναβ5τ- κα& #πεκρ!1η π»« � λα
« τ� βασιλεD
λωγοντε«- ο%κ Wστιν =μDν μερ&« �ν δαψ!δ- κα& κληρονομ!α �ν ψC� ?εσσα!- #π�τρεξε ?σρα�λ ε?«
τ5 σκην>ματ� σοψ- κα& b1ωτησεν ?σρα�λ- τ
ν ο:κον δαψ!δ k�« τ'« =μωρα« τα4τη«. κα&
#πωστειλεν � βασιλε;« τ
ν #δονηρ»ν τ
ν �π& το, φ�ροψ- κα& �λι1οβ�λησαν α%τ
ν π»« ?σ-
ρα.λ C 14 �προφ.τεψον : προεφ.τεψον C : �προεφ.τεψον P H K : προφ.τεψ�ν Ab Wτι
κα& τ�τε : κα& τ�τε Wτι H : τ�τε C σαμα!α« Ab Σαλαμ. : σαλαμ' P H K : σαλαμεD Ab
15 σαμαρε!αν T post προφητε4σα« add. �ν λ�γ� κψρ!οψ C ?εροβο5μ T 16 post 1ψ-
σιαστ.ριον add. βαι1�λ C V« : 6στι« προφ.τη« C τ< : δι5 τ
 C : τ
 H : om. Ab τ�ν ante
το, exhib. C 17 #παντη1ε&« (#πατη1ε&« Ab) – σψγκψρ.σαντο« (σψγξορ.σαντο« H) :
σψναντ.σα« γ5ρ κατ5 τ�ν �δ
ν λωοντι, �π E α%το, κατεβρ>1η C cap. 42.2 #βι» P H
post διαδε3�μενο« add. � ψC
« qοβο5μ Ab #σ» P 3 Wτη om. H σαρ�κοντα (-κοτα H) kν H
K 3–4 #ρ1ριτικ< το;« π�δα« : #1ρικ� το;« το;« π�δα« H 4–5 E Ι�σαφ5τ : ?�σ5φ T



54 ΣNΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟN ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟN [Taf. 30–31 : Bekk. 33–34]

σαφ5τ μετ5 το,τον � ψC
« βασιλε4ει Wτη κε'. �προφ.τεψον δ* �π E α%το,
Μιξα!α«, � ψC
« ’ Ιεμβλ», κα& EΑβδιο4μ, ψC
« EΑναν!οψ, κα& EΕλε�ζαρ κα&
EΑναν!α«. Aν δ* κα& χεψδοπροφ.τη« Σεδεκ!α«, ψC
« Ξανα�ν. κατ5 το4τοψ«
το;« ξρ�νοψ« κα& ’Ηλ!α« �ν τ< E Ισρα�λ προεφ.τεψσεν, κα& μετ E α%τ
ν
EΕλισσαDο«. 4 E Ι�ρ5μ τ
ν πατωρα E Ι�σαφ5τ διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτη
η', #ν�ρ �π E #σεβε!T το;« πολλο;« �περβαλλ�μενο«. γαμβρ
« δ* Aν
EΑξα�β, το, E Ισραηλιτ�ν βασιλω�«, οH κα& ζηλ�τ�« �γωνετο το, β!οψ. κα&
�π& το4τοψ προφητε4οψσιν οC α%το!, Cερ�τεψε δ* E Ι�δαω. 5 EΟξοζ!α« δ*
το,τον διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτο« kν. #νεDλεν δ* α%τ
ν E Ιηο,, βασιλε;«
E Ισρα.λ, 6τε �3�λ�1ρεψσε τ
 γωνο« EΑξα�β. 6 Γο1ολ!α μετ5 το,τον, =
Ζαμβρ' το, E Ισραηλιτ�ν βασιλω�« 1ψγ�τηρ, γψν� δ* το, E Ι�ρ5μ κα&
μ.τηρ το, EΟξοζ!οψ, βασιλε4ει �π& E Ιεροψσαλ�μ Wτη Zκτ>. α+τη πασ�ν
#σεβεστ�τη γενομωνη γψναικ�ν π�ντα« #ναιρεD το;« EΟξοζ!οψ παDδα«,
EΑξα�β, τ�ν E Ισραηλιτ�ν βασιλωα, τιμ�ροψμωνη- �δ�κει γ5ρ �κ το,
γωνοψ« ε:ναι το4τοψ. E Ι�σ�βεδ δω, = το, EΟζ!οψ #δελφ., γψν� το,
#ρξιερω�« E Ι�δαω, κλωχασα E Ι��«, τ
ν EΟξοζ!οψ ψC�ν, Wτι βρωφο« 2ντα
#νατρωφει. Cερ�τεψε δ* �π E α%τ'« E Ι�δαω, κα& προεφ.τεψε Ζαξαρ!α«, � ψC
«
α%το,. 7 E Ι��«, τ
ν EΟξοζ!οψ ψC�ν, Zκταετ' τψγξ�νοντα E Ι�δα* ξρ!σα«
� #ρξιερε;« #νωδει3ε βασιλωα, Γο1ολ!αν #νελ>ν. ε%σεβ�« δ* κατ E #ρξ5«

5

10

15

20

§ 4: cf. Regn. III.22.51; Regn. IV.3.1–2; 8.18; Georg. Mon. 215.8–11 § 5: cf. Regn. IV.8.26; 9.24;
10.11; Georg. Mon. 215.13–15 § 6: cf. Regn. IV.11.1; Georg. Mon. 215.7–216.2 § 7: cf. Regn.
IV.11.4–20; 12.1–3; Georg. Mon. 216.3–218.8

T[C]PH[K] Ab

5 το,τον : τ
ν α%τ
ν H �προφ.τεψον (fort. �προ- Ab) : προεφ.τεψον C H K : �προεφ.τεψ-
ον P �π& T C 6 � ψC
« ’ Ιεμβλ» (C�μβλ» T : #μβλ» C : �μβλ» P H K) om. Ab EΑβδιο4μ :
α%δgο; C : #βδιο, P H : #ψδιο, K 7 σεδεκ!οψ P H K το4τοψ« : το4τοψ H 8 προεφ.τεψ-
σεν : προεφ.τεψε C K Ab : �προ�φ.τεψε H 9 E Ι�ρ5μ : ?Lρ H : ?>ραμ Ab : non adhib. C
10 fort. ε%σεβε!T Hac �περβαλ�μενο« P K 11 #ξ�β T  post το, pr. add. τ�ν H
12 το4τοψ : το4τον T Cερ�τεψε : περ�τεψεν Ab δ* alt. om. Ab 13 post το,τον add. �
ψC
« Ab ??ο, T 14 �3�λ�1ρεψσε (sic C) : -ρεψε P H K Ab post γωνο« add. το, Ab (γωνο«
fπαν το, C) post EΑξα�β add. �ν το4τοι« τοD« ξρ�νοι« = μ.δ�ν βασιλε!α eρ3εν �π& Wτη
σνε- ~ν πρ�το« �βασ!λεψσεν #ρδ�κη«- μετ5 δ4ο Wτη τ'« το4τ�ν #ρξ'« eρ3εν = μακεδ�ν�ν
βασιλε!α �π& Wτη ψ γ- ~ν πρ�το« �βασ!λεψσεν κρανα�« Ab 15 Ζαμβρ' : ζαμβρ� T P :
ζαμβρ& Ab το, pr. : τ�ν H ?>ραμ Ab 15–16 κα& μ.τηρ : μ.τηρ δ* P H K 16 �π& E Ιε-
ροψσαλ�μ Wτη : Wτη �π& Cλ �ημ H Zκτ> : ζ Ab α+τη : αϊτη T : α%τ' H 17 ε%σεβεστ�τη H
K #ναιρεD om. H K το;« : το, H 18–19 EΑξα�β (4γα�β ut vid. T) – το4τοψ om. Ab
18 τ�ν : τ
ν P 19 E Ι�σ�βεδ δω : ?�σαβ*δ P K : ?�ζαβεδ H : ?�σ5β δω T EΟζ!οψ : �ζε!οψ T :
Zξοζ!οψ Ab recte (cf. Georg. Mon. 215.8 et supra et infra) : non adhib. C 20 κλωχα« P H K :
non adhib. C ?>α« Ab : non adhib. C post τ
ν add. το, H EΟξοζ!οψ : �ζε!οψ T : ξοζ!οψ H
21 �π& Ab : non adhib. C ?�δεω T �προεφ.τεψε T (�- Abac) 22 ?>α« Ab τ
ν –
τψγξ�νοντα : ψC
« Zξοζ!οψ �βασ!λεψσεν Wτη μ- το,τον Ab Zκταωτη P
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γεν�μενο« π�ντα κα1αιρεD τ5 ε^δ�λα πλ�ν τ�ν ε?δ>λ�ν τ�ν μετε>ρ�ν.
�π& το4τοψ � #ρξιερε;« �τελε4τησεν E Ι�δαω, βι>σα« Wτη ρλ'. σημει�τωον,
6τι το,τον οHτο« φα!νεται μ�νο« βι>σα« τ
ν ξρ�νον μετ5 Μ�ψσ'ν.
ε?δ�λολατρεD δ* �π& τωλει � E Ι�5« κα& Ζαξαρ!αν τ
ν το, E Ι�δα* ψC�ν, τ
ν
προφ.την, α?τι>μενον τ�ν �κτροπ�ν καταλε4σα« #ναιρεD. βασιλε4ει δ*
Wτη μ'. 8 EΑμεσ!α« το,τον διαδωξεται � ψC
« κα& βασιλε4ει Wτη κ1'. �π&
το4τοψ Σ!βψλλα Κψμα!α �γν�ρ!ζετο. 9 EΟζ!α« � κα& Ζαξαρ!α«, ψC
«
EΑμεσ!οψ, �βασ!λεψσεν Wτη νβ', #ν�ρ ε%σεβ.«. +στερον δ* τ�ν 4γ!�ν �πι-
β'ναι πειρα1ε&« λεπρο,ται, κα& �δ!καζεν #ντ E α%το, � ψC
« α%το,. Aν δ*
#ρξιερε;« �π& α%το, EΑζαρ!α«. �προεφ.τεψον δ* EΑμ�« κα& ’ΗσαJα«, � ψC
«
α%το,, κα& E�σηω, � το, ΒεκρεD, κα& E Ι�ν»«, � το, EΑμα1εD, � �κ Γοφωρ. κατ5
το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« Λψκο,ργο« Λακεδαιμ�νιο« �νομο1ωτει. 10 E Ι��-
1αμ, � ψC
« EΟζ!οψ, �βασ!λεψσε μετ5 τ�ν τελεψτ�ν το, πατρ
« Wτη ι«'. κα&
�π& το4τοψ ’Ηλ!α« προεφ.τεψε κα& E�ση* κα& Μιξα!α« � Μορα1.τη« κα&
E Ι��λ � το, Βα1οψ.λ. 11 5Αξαζ μετ5 το,τον � ψC
« �βασ!λεψσεν Wτη ι«'.
κα& �π& το4τοψ προφητε4ει ’ΗσαJα« κα& E�ση* κα& Μιξα!α«, #ρξιερ�τεψε
δ* Ο%ρ!α«. �ν τ< πρ>τ8 Wτει τ'« το4τοψ βασιλε!α« 5 Ιφιτο« τ5« EΟλψμπι�-

25

30

35

40

29 EΑμεσ!α« – κ1': cf. Regn. IV.14.1–2; Georg. Mon. 218.10–16 29–30 �π& – �γν�ρ!ζετο: cf.
Georg. Mon. 216.22–23 § 9: cf. Regn. IV.15.1–5; Georg. Mon. 220.6–221.16 35–36 E Ι��-
1αμ – ι«': cf. Regn. IV.15.32–33; Georg. Mon. 221.18–20 38 5Αξαζ – ι«': cf. Regn. IV.16.1–2;
Georg. Mon. 221.22–24 39–40 #ρξιερ�τεψε δ* Ο%ρ!α«: cf. Regn. IV.16.10sqq.

T[C]PH[K] Ab 33 ab �προεφ.τεψον T[C]PH[K]Hh (108v, col. 2, l. 4) Ab

24 κα1ωρει T 26 το,τον : an scrib. τοσο,τον? 27 post �π& add. τ� H � om. H E Ι�5« :
?�ν»« H : ?>α« Ab : non adhib. C post E Ι�δα* add. το, #ρξιερω�« H 28 κατακελε4σα« Ab :
non adhib. C 28–29 βασιλε4ει δ* Wτη μ' (σαρ�κοντα H K) om. Ab 29 post EΑμεσ!α« add. δ*
P H K : non adhib. C 30 post το4τοψ add. βασιλε4ει H post Σ!βψλλα (σιβ4λλα P : σψβ!λα
H) add. = P H K � (� : δ* H : om. P K) κα& Ζαξαρ!α« om. Ab 31 #μεσ!α T �στωρ�1ι Ab
32 post α%το, pr. add. ?��1αμ Ab 32–33 Aν – EΑζαρ!α« om. Ab 33 �π& α%το, #ρξιερε;«
H �προεφ.τεψον (προεφ.τεψον C H) : �π& το4τοψ προεφ.τεψσαν Hh : �π& α%το, προε-
φ.τεψον Ab δ* om. Ab EΑμ�« : 4μ�« C : #μL« P : #μμ�« H CσαJα« T 34 E�σηω : [σιω T :
�σι* Hh : cση* Ab � pr. om. Hh ΒεκρεD : βεηρεD ut vid. T : βεgρεJ C : βεκρ& Hh : βεκρε& Ab
?�ν5« T � alt. – Γοφωρ : �λφεγLρ Hh EΑμα1εD : #μα1' T : #μα1! C P Ab � (� om. H K) �κ
Γοφωρ om. Ab 35 το4τοψ« : το4τοψ H λακεδαιμον!α« Ab �νομ�1ωτησεν Hh 35–37

E Ι��1αμ (C�#15μ T : ?�α15μ P) – Μιξα!α« : �πιδ* C��1αν προ�φ.τεψσεν �σι*, μιξα!α«- C��λ-
�πε& �ξαζ #ρξιερ�τεψεν Hh 36 �ζε!οψ T post πατρ
« add. Zζ!οψ H 36–38 κα& (Wτι κα&
Ab) – ι«' om. P H K 37 προεφ.τεψε om. Ab : non adhib. Hh (C aliter sed exhib. προεφ.τεψεν)
[σηω T μηξα!α« T Μορα1.τη« (-!τη« scrib.) : μαρα1!τη« C : μ�ασ1!τη« Ab 38 βα1ο,λ
Ab : non adhib. P H K Hh �βασ!λεψεν T 39 κα& E�ση* ([σι* T) om. P H K post Μιξα!α«
(μηξα!α« T) add. Hh (108v, col. 2, l. 14–109r, col. 1, l. 5) ~ Georg. Mon. 221.17–26 #ρξιερ�τεψε :
#ρξιερατε4ει P H K : �π& �ξαζ Cερ�τεψεν Hh 40 δ* om. Hh post Ο%ρ!α« (ο�ρ!α«) add. κα&
Hh το4τοψ : α%το, H K 5 Ιφιτο« : ^φιστο« P : ^φψτο« H : eφητο« Hh
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δα« σψνωστησεν. �ν δ* τ$ α%τ$ πρ>τF EΟλψμπι�δι ’Ρ�μο« κα& ’Ρ�μ4λο«
�γενν.1ησαν, οjτινε« �ν τ$ Ψβδ�μF EΟλψμπι�δι τ�ν ’Ρ>μην eρ3αντο
κτ!ζειν- #π
 ’Ρ�μ4λοψ κα& τ�ν �π�τ�ν κατωπαψσαν μωξρι E Ιοψλ!οψ
Κα!σαρο«, τ'« μοναρξ!α« διαρκωσαντε« �π& Wτη σμε'. 12 E Εζεκ!α« τ
ν
5Αξαζ διαδε3�μενο« � ψC
« βασιλε4ει Wτη κ1', #ν�ρ ε%σεβωστατο«. Wτι κα&
�π& το4τοψ ’ΗσαJα« κα& E�ση* κα& Μιξα!α« �προεφ.τεψον. �π& το4τοψ
Σαλμανασ�ρ, βασιλε;« EΑσσψρ!�ν, μετlκισε το;« �ν Σαμαρε!T ε?« τ�ν
Μηδ!αν κα& Βαβψλ�ν!αν φψλ�σσειν, βασιλε4οντο« α%τ�ν κατ E �κεDνο
καιρο, E�ση* προφ.τοψ. Wτο« δ* Aν τ�τε τ'« βασιλε!α« EΕζεκ!οψ kκτον.
οHτο« � EΕζεκ!α« τ
ν 2φιν, Vν �κρωμασε Μ�ψσ'«, κα1εDλεν, 6τι α%τ< �1ψ-
μ!αζεν � λα�«- #λλ5 κα& β!βλον Σολομ�νο« ?αμ�τ�ν παντ
« π�1οψ«

45

50

41–42 �ν – �γενν.1ησαν: cf. Georg. Mon. 222.9 43–44 #π
 – σμε': fort. e Iulio Africano
(cf. ms. C 9v–10r) 44–45 E Εζεκ!α« – ε%σεβωστατο«: cf. Regn. IV.18.1–3; Par. II.29.1–2; Georg.
Mon. 222.2–4 46–49 �π& alt. – kκτον: cf. Regn. IV.18.9–11; 17.1–6; Georg. Mon. 222.10–12
50–52 οHτο« – �3ωκοχεν: cf. Regn. IV.18.4 (50–51 οHτο« – λα�«); Georg. Mon. 222.4–8

T[C]PH[K]Hh Ab

41 α%τ$ om. Hh ’ Ρ�μο« : q'μο« T : q>μη« K : � q>μο« Hh ’ Ρ�μ4λο« : q�μ,λο« P : q�μ'-
λο« H : q>μψλο« Hh : q'μο« Ab (cf. Georg. Mon. 222.9: ’ Ρ�μο« κα& ’Ρ'μο«) 42 �γεν.1ησαν
Ab eρ3αντο (sic C) : eρ3ατο T P 43 post κτ!ζειν add. = δ* #ριστοκρατε!α P H K : non ad-
hib. C 43–44 #π
 – σμε' om. Ab (hic vide introd. III.3.1.1) 43 q�μ.λοψ H post �π�τ�ν
(μετ E α%τ�ν Hh) add. #ρ3αμωνη C P H K : non adhib. Ab κατωπαψσαν (sic C) : κατωπαψσε P
H K : om. Hh : non adhib. Ab μωξρι« Hh 43–44 E Ιοψλ!οψ (Cοψλ!οψ Hh) Κα!σαρο« τ'« : τ'«
?οψλ!οψ κα!σαρο« τ'« P : τ'« ?οψλ!οψ κα!σαρο« H K 44 διαρκωσαντε« (sic C : διαρκωσασα
P H K) �π& om. Hh post σμε' add. το, ?ο,δα δ�δωκατο« (δ�δωκατον H) �βασ!λεψσεν �ξαζ
Wτη ι«. το, δ* κ�σμοψ Aν Wτο« δχη (τετρακισξιλιοστ
ν Ψπτακοσιοστ
ν 2γδοον H : τετρα-
κισξιλιοστ
ν Ψπτακ�σια Zκτ> K)- �ξαζ σψντψξLν τ< 1εγλαβαλασ5ρ �ν δαμασκ< 1ψ-
σιαστ.ρι�ν τι ε?δ�λικ
ν ε:δε (ο:δεν H). το4τοψ λαβLν τ5 μωτρα #πωστειλεν ε?« ?εροψσαλ�μ
πρ
« ο%ρ!αν, τ
ν #ρξιερωα (#ρξιερωαν H), κελε4σα« 6μοια α%το, ποι'σαι. �ν � τοD« 1εοD«
σ4ρ�ν W1ψεν �ποστρωχα«, τ
ν δ* να
ν το, 1εο, Wκλεισεν P H K (cf. Regn. IV.16.10–13)
44–56 E Εζεκ!α« – μετ.λλα3ε τ
ν β!ον : Hh (109r, col. 1, l. 18–116r, col. 1, l. 10) ~ Georg. Mon.
222.1–239.15 45 κδ Ab (κ1' et Georg. Mon. 222.4) 46 [ση* T μηξα!α« T �προεφ.τεψον
(�ροε(?)φ.τεψον P) : προεφ.τεψον C H K Ab : non adhib. Hh �π& : κα& �π& H K 47 #σψρ!�ν
T P μετ>κισε (sic C K) : μετ>κησε T P Ab : μετ>κεισεν H : non adhib. Hh 48–49 �κεDνο (-�
Ab) καιρο, : �κε!ν� καιρ� H : non adhib. C 49 προφ.τοψ : προεφ.τεψεν T : om. Ab : non
adhib. C Hh τ�τε om. P H K βασιλε!α« om. T �ζεκε!οψ T post kκτον add. κατ5 δ* �ζεκ!οψ
#νωβη σενναξηρε&μ βασιλε;« #σσψρ!�ν- Cκετεψ1ωντο« δ* το, 1εο, πρ
« �ζεκ!οψ #ντ!ληχιν.
#νηρω1ησαν �π
 #γγωλοψ �κ τ�ν #σσψρ!�ν. ρπε ξιλι�δε«- πρ
« α%τ
ν βαροδ5ξ βασιλε;«
#σσψρ!�ν � δι�δοξο« σενναξηρε&μ �πρεσβε4σατο πρ
« ε?ρ.νην, 1εασ�μενο« τ
 ο%ρ�νιον
τωρα« τ'« το, =λ!οψ �π
στροφ'«, �π& τ' δ�ρη1ε!ση �π
 το, 1εο, τ� �ζεκ!α q>σει γεν�-
μενον- �π& α%το, τ�β!α« δ!καιο« �κ τ'« α?ξμαλ�σ!α« το, ?σρα�λ �ν νινεψ' διατρ!β�ν, �π

το, #γγωλοψ qαφα�λ �ξρηματ!σ1η, κα& τ�ν τ4φλ�σιν τ�ν Zφ1αλμ�ν α%το, ξολ� το,
δο1ωντο« ?ξ14ο« Cατρε41η, κατ5 τ�ν διαταγ�ν το, #γγωλοψ Ab (cf. Regn. IV.18.13; 19.35;
20.8–12) 50 Μ�ψσ'« (sic C) : μ�ψσεD« T : μ�σ'« Ab α%τ< : α%τ
ν H 50–51 �1ψσ!αζεν H
51 β!βλ�ν P Σολομ�νο« (σολ�μ�νο« Ab) : σολομ�ντο« C H ?�ματα P H K π�1οψ« :
πλ.1οψ« H
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�γκεκολαμμωνην �3ωκοχεν. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« Υαλ'« Μιλ.σιο«
�ν Τενωδ8 #πω1ανε, κα& Σ!βψλλα EΕρψ1ρα!α �γν�ρ!ζετο. 13 Μανασσ'«,
ψC
« EΕζεκ!οψ, �βασ!λεψσεν Wτη νε', #ν�ρ μιαρ>τατο« κα& μηδ*ν Wλαττον
Ξανανα!�ν ε?δ�λολατρ.σα«. λωγεται δ* τ
ν �π& τωλει ξρ�νον ε%σεβ�«
βεβι�κωναι. �π& το4τοψ ’ΗσαJα« � προφ.τη« μετ.λλα3ε τ
ν β!ον. κατ5
το;« ξρ�νοψ« το4τοψ« ’Ρ�μ4λο« �ν τ< βοψλεψτηρ!8 μελιστ& διαιρε1ε&«
�3εφορ.1η, βασιλε4σα« Wτη λη', οϊση« EΟλψμπι�δο« ι«'. 14 EΑμ�« � ψC
«
Μανασσ' τ
ν πατωρα διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτη β'. κατ5 το4τοψ« το;«
ξρ�νοψ« Μ!δα«, τ'« Φρψγ!α« βασιλε4«, #πω1ανεν, 6ντινα τοD« τ�τε και-
ροD« 2νοψ ~τα Wξειν Wλεγον. 15 E Ι�σ!α« τ
ν πατωρα EΑμ�« διαδε3�μενο«
Zκταετ�« #ντιλαμβ�νεται τ'« #ρξ'« κα& βασιλε4ει Wτη λα'. �ν τ< ZκτL
κα& δεκ�τ8 Wτει τ'« το4τοψ βασιλε!α« ε�ρLν � Cερε;« Ξελκ!α« βιβλ!ον �ν
τ< Cερ< (πατ�ρ δ* Aν � Ξελκ!α« ’ Ιερεμ!οψ το, προφ.τοψ) προσκομ!-
ζει τ< βασιλεD. � δ* (ε%λαβ�« γ5ρ Aν) τ�τε Π�σξα Κψρ!8 �πετωλει, #π

τ�ν ξρ�ν�ν E Ιησο,, ψCο, το, Ναψ', τοιο,τον μ� γεν�μενον, κα& τ�ν �ν
#σεβε!T τ
ν β!ον �3εληλψ1�τ�ν τ5 Zστ» σψναγαγLν �π& τ�ν 1ψσιασ-

55

60

65

53 Σ!βψλλα – �γν�ρ!ζετο: cf. Georg. Mon. 222.10 53–56 Μανασσ'« – βεβι�κωναι: cf. Regn.
IV.21.1–2; Par. II.33.1–2; Georg. Mon. 235.10–236.6 57–58 ’ Ρ�μ4λο« – λη': cf. Georg. Mon.
23.21–22 58–59 EΑμ�« – β': cf. Regn. IV.21.18–19; Par. II.33.20–21; Georg. Mon. 239.17–19
§ 15: cf. Regn. IV.21.26–22.1; 22.8sqq.; 23.16–25; 22.14; Par. II.33.25–34.1; 34.14sqq.; 35.1–19;
34.33; 34.22sqq.; Georg. Mon. 241.17–244.2

T[C]PH[K]Hh Ab a § 15 T[C]PH[K] Ab

52 το4τοψ« : το4τοψ H 1�λη« T 53 Σ!βψλλα : σιβ4λλα C : σιβ4λα H 54–58 #ν�ρ – ι«'
(sim. C) : οHτο« παρανομ>τατο« �π*ρ π�ντα« γεν�μενο«, �ν ε?δ�λομαν!α κα& αCματοξψσ!α
δικα!�ν αCμ�τ�ν, δωσμιο« κατ5 1ε!αν Zργ�ν παρελ.φ1η παραμαροδ5ξ το, #σσψρ!�ν βα-
σιλω�«- κα& δεσμοD« πεπεδημωνο« σιδηροD«, κα& �ν #γ�λματι ξαλκ� κα1 E ε?ργμωνο«, δωησιν
#νωτεινεν μετανο!α«- διE h« � Cκετεψ1ε&«, δgωρρη3εν το;« δεσμο;« α%το, κα& τ' ?δ!α γ' κα& βα-
σιλε!α #ποκατωστησεν- �π& α%το, προεφ.τεψον, ?��λ- κα& #βδιο,- κα& ?�ν5«- κα& ναο;μ-
κα& #μβακο;μ οC προφ'ται Ab 55 ε?δ�λολατρ.σα« : ο?δ�λ�λατρε!α« ποιησ�μενο« H
56–57 κατ5 το;« ξρ�νοψ« το4τοψ« (το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« P H K) : �ν τοD« ξρ�νοι« �ζεκ!οψ
Hh 57 q>μψλο« Hh μελιστ& : κατ5 μωλο« Hh 58 �3εφορ�1η H K βασιλε4ειν Hh λη'
: ιη Hh 58–59 EΑμ�« (#μL« T P K : #μμ�« H : #μμL« Ab : non adhib. C) – Wτη β' : Hh ~ Georg.
Mon. 235.9–241.15 58 � om. P H K : non adhib. C Hh 59–61 κατ5 – Wλεγον om. Ab
60 post Μ!δα« (μ.δα« Hh) add. � C H K 61 2νοψ post Wξειν transp. Hh Wλεγεν Hh
61–79 E Ι�σ!α« – ια' : Hh (116v, col. 2, l. 24–118v, col. 1, l. 8) ~ Georg. Mon. 241.16–245.13
61–62 E Ι�σ!α« – λα' : ?�σ!α« ψC
« #μμL« � ε%σεβωστατο«, �βασ!λεψσεν το, ?ο4δα Wτη λα
Ab  61 EΑμ�« : #μL« T P : om. H 62 Zκταωτη« T Wτο« τριακονταkν H post λα' add. οH-
το« δικαι>τατο« �περπ�ντα« γεν�μενο«, τ
ν �πιτ' ε%σεβε!α ζ'λον μειζ�ν�« #ν'χεν Ab
post �ν add. δ* C Ab 63 το4τοψ om. H 63–64 ε�ρLν – Cερ< : βιβλ!ον �ν τ� Cερ� ξελκ!α«
ε%ρLν � Cερε;« Ab 65 �πιτελεD C Ab 66 ψCο, om. H το, om. C Ab 66–67 τ�ν alt. –
�3εληλψ1�τ�ν : τ5 πανταξο, ε^δ�λα κα& σεβ�σματα Zλ�1ρεψσεν, #λλ5 κα& το;« ε?δ�λο-
λ�τρα«- το;« μ*ν Wτι ζ�ντα« #πολωσα«, το;« δ* eδη τελεψτ.σαντα« Ab 67 �στωα Ab
67–68 τ�ν 1ψσιαστηρ!�ν : τ< 1ψσιαστηρ!8 P : τ
 1ψσιαστ.ριον H K
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τηρ!�ν κατωκαψσεν τ�ν ε?δ>λ�ν κα& π�ντα καταστρεχ�μενο« ε%σε-
βε!α« τ< λα< παρεDξεν �π�δειγμα. φασ& δ* τ
ν Ξελκ!αν #ναγν�ντα
τ
 βιβλ!ον παραψτ!κα διαπεφ�νηκωναι. προεφ.τεψον δ* �π& το4τοψ
’ Ιερεμ!α« � το, Ξελκ!οψ κα& Σοφον!α« κα& ’Ηλιβ�, γψν� Σελε!μ, το, Cμα-
τιοφ4λακο« το, Cερω�«. Aν δ* κα& χεψδοπροφ.τη« EΑναν!α«. κατ5
το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« Σ!βψλλα �ν Σ�μ8 �γν�ρ!ζετο, κα& Βψζ�ντιον
�κτ!σ1η �π
 Μεγαρω�ν. 16 E Ι��ξα«, ψC
« E Ι�σ!οψ, τ
ν πατωρα δια-
δε3�μενο« βασιλε4ει μ'να« γ'. ΝεξαL δω, βασιλε;« Α?γ4πτοψ, �πιστρα-
τε4σα« τ$ E Ιεροψσαλ�μ κα& ξειρ�σ�μενο« τ
ν E Ι��ξα« ε?« Α^γψπτον
α?ξμ�λ�τον #π�γει κα& κα1!στησιν #ντ E α%το, βασιλωα �π& E Ιεροψσαλ�μ
τ
ν E Ι�ακε&μ τ
ν κα& EΕλιακε!μ. 17 †#δελφ
« E Ι��ξα« τ�ν βασιλε!αν δια-
δε3�μενο« βασιλε4ει Wτη ια'. �π& το4τοψ Ναβοψξοδον�σορ �3�ρα« #π

Βαβψλ�νο« π�ση« Α?γψπτ!α« �πεκρ�τησε γ'«, �ν � Α?γψπτ!οι« τ�ν
πλησιοξ>ρ�ν #ποσπ�σα« �κωκτητο, τοψτωστιν #π
 το, ξειμ�ρροψ
Α?γ4πτοψ k�« το, ποταμο, Ε%φρ�τοψ, κα& τ�ν E Ιοψδα!αν �π�φορον
fπασαν κατωστησε, κα& �δο4λεψσεν E Ι�ακε&μ τ< Ναβοψξοδον�σορ Wτη

70

75

80

72–74 κατ5 – Μεγαρω�ν: cf. Georg. Mon. 243.22–244.2 § 16: cf. Regn. IV.23.29–34; Par.
II.36.1–5; Georg. Mon. 244.4–20 § 17: cf. Regn. IV.23.36; 24.1sqq.; Par. II.36.6; Georg. Mon.
244.22–245.15

T[C]PH[K] Ab 79 ab �π& T[C]PH[K]Hh Ab

68 τ�ν ε?δ>λ�ν κατωκαψσεν T 68–69 κα& – �π�δειγμα (�π�δειγμα C : �ποδε!γματα P
H K) : κα1 E  n π�λαι προηγ�ρεψσεν περ& α%το, � προφ.τη«, � κα& τ
 2νομα α%το, προ-
ε?ρηκL« προ�τ�ν τριακοσ!�ν Ab 70 παραψτ!κα : π�ραψτα Ab �προεφ.τεψον T
71 σοφ�ν!α« H post κα& alt. add. = H ’Ηλιβ� (=λιβ5 post Σελε!μ transp. H) : Zλδ� Ab recte
(cf. Georg. Mon. et Regn.) Σελε!μ : σελ�μ C : σελλ�μ Ab 73 το4τοψ« : το4τοψ H Σ!βψλλα
: σιβ4λλα C : σιβ4λα H Σ�μ8 : σ>ματι Ab post κα& add. τ
 C P H K 74 post Μεγαρω�ν
((-α!�ν Ab) μαγαρω�ν T : μηγαρω�ν H) add. το4τοψ τ
ν ε%σεβ' και δ!καιον ζ'λον δψσ�-
πη1ε&« � 1ε
«, τ�ν �3οργ'« ̂ δη #ποφαν1εDσαν κατ5 το, λαο, α?ξμαλ�σ!αν, #νεβ�λετο τ
ν
σ4μπαντα ξρ�νον- τ'« α%το, βασιλε!α«- σψμβαλLν δ* φαρα� βασιλεD α?γ4πτοψ ε?« π�λε-
μον, κατετο3ε41η, κα& �κ τ'« πληγ'« τελεψτ» Ab E Ι��ξα« (sic et C sed fort. e Georg. Mon.,
de quo autem vide infra) : ?��ξαζ P K Ab (sic Georg. Mon. 244.4) : � �ξαζ H 75 μ'να« γ' om.
Ab 75–79 ΝεξαL (νεξ5β P K : νεξ5ζ H) – βασιλε4ει : το,τον νεξα� βασιλε;« α?γ4πτοψ
α?ξμ�λ�τον παραλαβLν, κατωστησεν #ντ α%το, ?�ακε&μ τ
ν #δελφ
ν α%το,- ?�ακε&μ βα-
σιλε4ει το, ?ο4δα Ab 76 E Ι��ξα« : ?��ξαζ P : �ξαζ H : ?>ξαζ K 78 τ
ν κα& EΕλιακε!μ :
κα& τ
ν �λιακε!μ (Ψλιακε!μ P) P K : om. H #δελφ
« (� #δελφ
« P H K) E Ι��ξα« (?��ξαζ P H :
?>ξαζ K) τ�ν (οHτο« τ�ν P H K) : textus corruptus esse vid. : fort. scrib. E Ελιακε!μ. ! E Ελια-
κε!μ" 79 post το4τοψ add. #ν'λ1εν Ab post Ναβοψξοδον�σορ (-�ρ H Hh Ab) add. � ξαλ-
δα!�ν βασιλε;« Ab 79–82 �3�ρα« – Ε%φρ�τοψ om. Ab 80 �πεκρ�τει Hh �ν � : �ν h C :
κα& τ�ν P H K : �3 οH Hh Α?γψπτ!οι« : α?γψπτ!οψ« C : α?γψπτ!�ν H : α?γ4πτοψ Hh
80–81 post τ�ν πλησιοξ>ρ�ν (τ�ν (τ�ν om. P H K) πλησιοξ>ρ�ν : το;« πλησιοξ�ροψ«
Hh) add. ο%κ Zλ!γην P H K 82 Α?γ4πτοψ : α?γψπτ!οψ P 82–84 κα& – γ' : κα& �π�ρ1ησεν
τ�ν ?οψδα!αν, κα& �ποφ�ροψ« α%το;« �πο!ησεν Ab 82 Cοψδα!αν Hh 82–83 fπασαν
�π�φορον C Hh 83 C�ακε&μ Hh τ< Ναβοψξοδον�σορ om. Hh
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γ'. �π& το4τοψ προφητε4οψσιν ’ Ιερεμ!α« κα& Βοψζ& κα& Ο%ρ!α« � το, Σα-
μωοψ, Vν κα& φψγ�ντα ε?« Α^γψπτον � E Ι�ακε&μ σψλλαβ�μενο« #ναιρεD.
το,τον τ
ν E Ι�ακε&μ δ.σα« ξαλκωοι« δεσμοD« � Ναβοψξοδον�σορ ε?« Βαβψ-
λ�να #π.γαγε, με1 E οH #π'λ1ον α?ξμ�λ�τοι Δανι�λ κα& EΑναν!α«
Μισα.λ τε κα& EΑζαρ!α«. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« EΕπ!δαμνο« �κτ!σ1η
κα& μετ�νομ�σ1η Δψρρ�ξιον. 18 E Ι�ακε&μ � κα& E Ιεξον!α« τ
ν πατωρα
EΕλιακε&μ τ
ν κα& E Ι�ακε&μ διαδε3�μενο« βασιλε4ει μ'να« γ'. πολιορκο,ντι
τ�ν E Ιεροψσαλ�μ τ< Ναβοψξοδον�σορ �ν Wτει Zγδ�8 τ'« α%το, βασι-
λε!α« �πε3ελ1Lν � E Ι�ακε&μ τ'« π�λε�« σ;ν EΕσ1t τ$ μητρ& κα& π»σι τοD«
Ψαψτο, προσπ!πτει τ< Ναβοψξοδον�σορ. � δ* κα& τ�ν π�λιν �δαφ!ζει
κα& το4τοψ« α?ξμαλ>τοψ« #π�γει σ;ν �λλοι« πολλοD«, με1 E oν #π.ξ1η
κα& � προφ.τη« E Ιεζεκι.λ. 19 κα1!στησιν δ* #ντ E α%το, τ�ν �πολο!π�ν
=γεμ�να τ
ν Μαν1αν!αν, πατρ�δελφον α%το,, Σεδεκ!αν α%τ
ν μετονο-
μ�σα«, 6ρκοψ« κατ5 το, Υεο, περ& το, μ� #ποστ'ναι κομισ�μενο«.
20 σψν�γεται το!νψν #π
 πρ>τοψ Wτοψ« 5Αξαζ κα& πρ>τη« EΟλψμπι�δο«

85

90

95

§ 18: cf. Regn. IV.24.10–16; Georg. Mon. 245.17sqq. § 19: cf. Regn. IV.24.17; Par. II.36.13;
Georg. Mon. 246.10sqq.  § 20: cf. Georg. Mon. 250.19–251.9

T[C]PH[K]Hh Ab 90 a E Ι�ακε&μ T[C]PH[K] Ab

84–88 �π& – EΑζαρ!α« om. Hh 84 post το4τοψ add. το, ?�ακε&μ Ab ?ερεμ!α« T Βοψζ& :
βαρο;ξ Ab (ad Ab cf. Georg. Mon. 251.5) 84–85 σαμα!οψ Ab 85 � om. P H K post #ναι-
ρεD add. #1ετ.σαντα δ* ?�ακε&μ τ�ν φορολογ!αν κα& πρ
σφψγ�ντα ε?« α^γψπτον. �3fρα«
#ποβαβψλ�νο« ναβοψξοδον�σ�ρ π�ση« α?γψπτιακ'« �πE Ψκρ�τησε γ'« ξειρ�σ�μενο« τ
ν
τα4τη« βασιλωα Ab (ad quae cf. supra, l. 1–2) 86 το,τον : κα& Ab τ
ν om. H δ4σα« H
ξαλκωοι« scripsi : ξαλκα!οι« T Ab : ξαλκε!οι« C P H K : non adhib. Hh � Ναβοψξοδον�σορ
(-�ρ H) om. Ab 88 Μισα.λ (σαμοψ�λ T) τε κα& EΑζαρ!α« : #ζαρ!α« τ* (τ* om. K) κα& μισα�λ
K Ab το4τοψ« (το4τοψ H) το;« (το;« om. K) : το;« τ�τε Hh 89 κα& μετ�νομ�σ1η : τ
 H :
Y λωγεται Hh : X κα& μετ�νομ�σ1η Ab : fort. scrib. Y μετ�νομ�σ1η (cf. Hh et Ab) Δψρ-
ρ�ξιον : δψρ- T : διρρ- H 89–cap. 44.20 E Ι�ακε&μ (post E Ι�ακε&μ add. δω T) – 5Αδερ : Hh (118v,
col. 1, l. 22–123r, col. 1, l. 30) ~ Georg. Mon. 245.13–256.6 (τ�τε – δ!καια) 89 ?εξ�ν!α« H
90 τ
ν κα& E Ι�ακε&μ om. P H μ'να« γ' om. Ab 90–94 πολιορκο,ντι (πολιορκο,ντο« P) –
πολλοD« : #γν�μον.σαντο« δ* α%το, περ& το;« φ�ροψ«- τ� δεκ�τ� Wτη α%το,, #ν'λ1εν να-
βοψξοδον�σ�ρ κα& Wλαβεν α%τ
ν μετ5 τ'« μητρ
« κα& τ�ν �ν ?εροψσαλ�μ #ρξ�ντ�ν κα&
δψνατ�ν Ab (sim. exhib. C f. 10v, l. 3–5) 91 τ< Ναβοψξοδον�σορ �ν Wτει Zγδ�8 : το,
ναβοψξοδον�σορ �ν Wτει Zγδ�� P K : Wτει Zγδ�� το, ναβοψξοδον�σ�ρ H Ψαψτο, T H K :
non adhib. C Ab 92 � om. C P H K σ;ν EΕσ1t : σψνεσ15 T : σ;ν �σ1� H 93 ναβοψ-
ξον�σ�ρ H �δαφιεD T 94 το4τοψ« – πολλοD« : το;« το, ?�ακε&μ π�ντα« σ;ν α%τ< α?ξ-
μαλ>τοψ« #π�γει H 95 post E Ιεζεκι.λ (Cεζεκι.λ Ab) add. κα& κατeγαγεν �ν βαβψλ�νι κα&
�μφροψρ!οψ« �πο!ησεν, μωξρι τ'« α%το, ζ�'« Ab #ντ E α%το, : #ντ& το4τοψ Ab 97 post
6ρκοψ« add. παρE α%το, P H K περ& om. H post κομισ�μενο« exhib. Ab cap. 45, § 2–6
98–101 σψν�γεται (σψν�γαγε T) –

2
δ�οβ' om. Ab 98 post #π
 add. το, C H πρ�το« T

�λψπι�δο« T
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μωξρι τ'σδε τ'« μετοικεσ!α« Wτη ρμδ', #π
 δ* Σαο4λ, το, πρ>τοψ βασι-
λε4οντο« ’Εβρα!�ν, Wτη ψ«', #π
 δ* τ'« τελεψτ'« E Ιησο, το, Ναψ' Wτη

´αρ', #π
 δ* Ν�ε κα& το, κατακλψσμο, Wτη ´βξι', #π
 δ* EΑδ5μ Wτη ´δ�οβ'.

43

Φψλαττομωνη« δ* =μDν τ'« τ�ν ξρ�ν�ν #κολοψ1!α« δι5 τ'« τ�ν �κ
Δαψ&δ =γεμον!α« ο%κ �τοπον ο:μαι τ�ν �π& Σαμ�ρειαν =γησαμων�ν �ν
παρε3�δ8 το;« ξρ�νοψ« �πιδραμεDν. 2 τελεψτ.σαντο« το, βασιλω�«
Σολομ�ντο« ’Ροβο5μ � το4τοψ παD« #νωρξεται ε?« Σ!κιμα (�κεD γ5ρ �
λα
« σψν.1ροιστο), _στε καταστ'ναι �π E α%τ�ν βασιλε4«. 3 μωλλοντι
δ* α%τ< ξρ!εσ1αι προσ'λ1εν � λα
« παρακαλ�ν #π
 το, πλ.1οψ« κοψ-
φισ1'ναι τ�ν τελεσμ�τ�ν, oν � πατ�ρ α%το, Σολομ�ν �φορολ�γει τ
ν
λα�ν. � δ* τρεD« =μωρα« πρ
« δι�σκεχιν κα& τ�ν το, δωοντο« #π�κρισιν
λαβLν κα& παρ5 μ*ν τ�ν πρεσβψτωρ�ν #κο4σα« κοψφ!σαι τ
ν λα�ν,
παρ5 δ* τ�ν �μηλ!κ�ν �πιφορτ!σαι, μ»λλον το4τοι« πεισ1ε&« κατ5 τ�ν
τρ!την =μωραν τ�ν τ�ν νε�τωρ�ν σψμβοψλ!αν πρ
« τ
ν λα
ν #ποκρ!νε-
ται. 4 οC δ* #ναξ�ρο,σιν, #ποτα3�μενοι τ$ �π E α%τ< #ρξ$. κα& αC μ*ν
δωκα φψλα& κα1ιστ�σιν �φE Ψαψτ�ν τ
ν ’ Ιεροβο�μ, τ
ν το, Ναβ5τ κα&
Σαρ!ρα«, γψναικ
« Ψτωρα«, ψC�ν, �κ φψλ'« �ρμ>μενον τ'« EΕφρα!μ, βασι-
λωα. παραμωνοψσι δ* τ< ’Ροβο5μ = το, E Ιο4δα κα& το, Βενιαμ&ν φψλ.. �3
�κε!νοψ διαιρε1ε&« � λα
« ?δ!T kκαστον μωρο« κα& τ
 2νομα κα& τ
ν τ'«
βασιλε!α« ο:κον �κωκτητο, κα1�περ �ν τοD« #ν�τωρ� ε^ρηται.

100

5

10

15

cap. 43, § 2: cf. Regn. III.11.43–12.1; Par. II.9.31–10.1  § 3: cf. Regn. III.12.3–21; Par. II.10.3–19
14–15 ’ Ιεροβο�μ – Ψτωρα«: cf. Regn. III.11.26

T[C]PH[K] Ab cap. 43 TCPH[K] Ab

99 μετο?κοισ!α« H Wτη : Wτο« H ρμδ' : ρμα P : Ψκατοστ
ν σαρακοστ
ν πρ�τον H : Ψκατ
ν
σαρ�κοντα kν K post δ* add. βασιλω�« H 99–100 βασιλε4οντο« (βασιλε4σαντο« C P H
K) ’ Εβρα!�ν : τοD« Ψβρα!οι« βασιλε4σαντο« H 100 ψ«' : ψ  T 101

2
βξι' : δισξ!λια δωκα C :

βξ' P H K : non adhib. Ab Wτη alt. om. T (quod exhib. C) : non adhib. Ab cap. 43.2 #κοψ-
λοψ1!α« Ab 3 ο:μαι : eμαι H τ�ν : τ
ν T fort. bγεσαμων�ν H 4 παρ�δ� C § 2–4
om. C (sim. autem exhib. C (f. 9r, l. 14–29) ad cap. 41, § 3) 5 Σ!κιμα : σ!κψμα H : σ!κημα C Ab
6 σψο.1ροιστο fort. T βασιλωα P 8 α%το, om. H 10 κοψφισ1'ναι P 11 �πιφορτ!σαι :
�πιβαρ,σαι H 12 νε�τωρ�ν : νε�λα!�ν P : νεολω�ν H K 13 τ�ν … #ρξ�ν Ab 14 Ψαψ-
τ�ν : ΨαψταD« H : Ψαψτ�ν βασιλωα K ’ Ιεροβο�μ : qοβο�μ T 15 Ψτωρα« : Ψτα!ρα« P : an scrib.
ξ.ρα« (cf. Regn.)? 15–16 βασιλω�« P H K 16 E Ιο4δα : ?ο, H το, alt. om. Ab βενιαμ�ν
H 18 �ν τοD« om. H post ε^ρηται (i.e. ad cap. 44) add. περ& τ�ν �ν σαμαρε!α βασιλεψσ�ντ�ν
P H K



[Taf. 34–35 : Bekk. 39–40] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 42,20–44,7 61

44

’ Ιεροβο5μ το!νψν � το, Ναβ5τ βασιλε4ει �ν τ$ Σαμαρε!T Wτη κβ'. �π&
το4τοψ προφητε4ει � Σιλ�ν!τη«. �π& α%το, Σοψσακε&μ � Α?γ4πτιο«
στρατε4σα« �π& E Ιεροψσαλ�μ π�ντα« #φαιρεDται το, ναο, το;« 1ησαψ-
ρο;« κα& το;« το, βασιλω�« α%τ�ν ’Ροβο�μ. 2 Ναβ5τ τ
ν ’ Ιεροβο5μ
διαδε3�μενο« � ψC
« βασιλε4ει Wτη β'. 3 Βαασ�, ψC
« EΑξι�μ, τ
ν Ναβ5τ
#ποκτε!να« βασιλε4ει �ν Σαμαρε!T Wτη κδ'. προφητε4ει �π& το4τοψ E Ιο4«,
ψC
« EΑναν!οψ. 4 5 Ιλα τ
ν πατωρα Βαασ5 διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτη β'.
5 Ζαμβρ', � τ�ν 4ρμ�τ�ν τ�ν =γεμον!αν �π
 το, 5 Ιλα �γξειρισ1ε!«,
#ναιρεD το,τον κα& π�ντα α%το, διαφ1ε!ρα« τ
ν ο:κον βασιλε4ει μ'να« ζ'.
6 Ζαμβρ', � τ'« στρατηγ!α« =γεμ>ν, τ< Ζαμβρ$ βασιλε4οντι
�παν!σταται. [« δ* πολλοD« �δ�κει κατ5 κρ�το« νικ»ν, πψρ& τ5 Ψαψτο,
�φ�χα« � Ζαμβρ' σψναπ�λλψται. στασι�ζοντο« δ* το, E Ισρα�λ περ& βα-
σιλω�« κα& το,τον μ*ν �ν!�ν αCροψμων�ν, Ψτωρ�ν δ* Υαμν', ψC
ν Γον�1,
κα& τ�ν το, Ζαμβρ' κρατησ�ντ�ν, βασιλε4ει �π& Σαμαρε!T Wτη ιβ'.
7 EΑξα5β τ
ν πατωρα Ζαμβρ' διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτη κβ'. το,τον
E Ιεζ�βελ = γψν� (1ψγ�τηρ δ* Aν α+τη Ε?σβα�λ, βασιλω�« Σιδ�ν!�ν) τ�ν

5

10

15

§ 1: cf. Regn. III.14.20; 14.25–26; Georg. Mon. 251.12–17 (2 ’ Ιεροβο5μ – κβ') § 2: cf. Regn.
III.15.25; Georg. Mon. 252.6–8 § 3: cf. Regn. III.15.27–28; 33; 16.7; Georg. Mon. 252.10–12
(6–7 Βαασ� – κδ') § 4: cf. Regn. III.16.8–10; 15; Georg. Mon. 252.14–16 § 5–6: cf. Regn.
III.16.16–18; 21; Georg. Mon. 252.18–20 § 7: cf. Regn. III.16.29; 31; 34; 18.4; 19.16; Georg.
Mon. 252.22sqq.

TCPH[K] Ab

2 ?εροβο5μ T τ$ om. C post κβ' add. κα1L« #ν�τωρ� �π& qοβο5μ ψCο, σολομ�ντο«,
λεπτομερ�« Cστορ.καμεν C 3 προφητε4ει : βασιλε4ει (s.l. m2 (?) προφητε4ει) #ξι5μ C :
#ξι» προφητε4ει Ab σιλον!τη« T 3–5 �π& – ’ Ροβο�μ om. C 3 Σοψσακε&μ (-&μ Ab) :
σοψλακε&μ P H K 5 ’ Ροβο�μ : Cεροβο5μ P τ
ν ’ Ιεροβο5μ : Cεροβο5μ τ
ν πατωρα C
6 � ψC
« (� ψC
« om. H) post Ναβ5τ (l. 5) exhib. C post βασιλε4ει add. �ν Σαμαρε!T C
(cf. § 3) post Βαασ� (βασα5 C : βασ5 Ab) add. � P H K Ab EΑξι�μ (Αξια Regn.) : #ξε&μ T :
�ξε&μ P H K 7 �ν Σαμαρε!T om. C (cf. § 2) 7–8 προφητε4ει (post προφητε4ει add. δ* H
K) – EΑναν!οψ om. Ab 7 το4τοι« P H K E Ιο4« : ?ο,« C P : ψCο4« K : om. H 8 5 Ιλα : jλα T :
?λλ5 C : =λ5 Ab Βαασ5 (βασα5 C) διαδε3�μενο« : διαδε3�μενο« βαασ5 (βασ5 K) P K :
διαδε3�μενο« H 9 Ζαμβρ' : ζαμβρ� T C : ζαμβρ& Ab 5 Ιλα : ?λλ5 C : =λ5 Ab 10–15 μ'να«
(=μωρα« sec. Regn. III.16.15) – Σαμαρε!T om. Ab 11 Ζαμβρ' (pr.) : ζαμβρ� C στρατηγ!α« :
στρατε!α« P (sic fort. P ac m2 in στρατ.α«) K : στρατ!α« H Ζαμβρ$ (alt.) : βαμβρ' P K : γαμ-
βρ' H 12 δ* : δ E �ν P H K 13 post Ζαμβρ' (ζαμβρ. C) add. το4τοι« (το4τ�ν P) P H K
14 το,τον : το, T : non adhib. Hh Ab kτερον H 1αμν� T C Γον�1 : ν�1 H 15 ζαμβρ� C
post βασιλε4ει add. ζαμβρ� C σαμ�ρειαν C P H (σαμαρε!αν H) K : non adhib. Hh Ab
16 αξα5β Ab Ζαμβρ' : ζαμβρ� C : ζαμβρ& Ab 16–20 το,τον – 5Αδερ : το4τοψ γψν� Cε-
ζ�βελ- α+τη πασ�ν γψναικ�ν #σεβεστωρα �π�ρξοψσα, το;« προφ.τα« �δ!�κεν Ab
16–17 το,τον – γψν� : το4τ� δ* Aν γψν� ?εζ�βελ C (cf. Ab) 17 = �ζ�βελ T Ε?σβα�λ : ?σ-
βα�λ C : ε?σβ�αλ P H K : non adhib. Ab βασιλωα P post Σιδ�ν!�ν (σιδον!�ν T) add. aτι« C
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1εοσωβειαν bπ�τησεν �3ορξ.σασ1αι. Μιξα!α« � προφ.τη« Aν �π&
EΑξα5β διαδησ�μενο« τ�ν κεφαλ�ν τελαμ�νι κα& Zνειδ!σα« α%τ
ν δι5
τ
ν 5Αδερ. κατ5 το,τον τ
ν καιρ
ν σψμβα!νει κτισ1'ναι τ�ν ’ Ιεριξ�.
κτ!ζει δ* α%τ�ν 5Αξαρ #π
 Βε1.λ, �ν τ$ 1ωσει το, 1εμελ!οψ EΑβειρLν τ
ν
πρ�τ�τοκον #ποβαλLν ψC�ν, κατ5 τ�ν το, E Ιησο, ξρησμ8δ!αν, Σεγο;ρ
δ* τ
ν νε>τερον �π& σψντελε!T τ'« π�λε�«. �π& το4τοψ προφητε4οψσιν
’Ηλ!α« κα& EΑβδιο,. κρψπτ�μενο« δ* #ε& EΑβδιο, διετωλει κα& το;« �λλοψ«
#ποκρ4πτ�ν προφ.τα«, τ�ν E Ιεζ�βελ δεδιL« �πιβοψλ.ν. ξρ!ει δ* �π&
τωλει � ’Ηλ!α« τ
ν EΕλισσαDον ε?« προφ.την. �προεφ.τεψεν δ* Wτι κα& Μι-
ξα!α«. 8 EΟξοζ!α« τ
ν EΑξα5β διαδε3�μενο« � ψC
« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο.
κα& �π& το4τοψ προφητε4οψσιν ’Ηλ!α« κα& EΕλισσαDο«. 9 E Ι�ρ5ν �
το4τοψ #δελφ
« διαδε3�μενο« τ�ν #ρξ�ν βασιλε4ει Wτη ιβ'. �π E α%το,
’Ηλ!α« #νελ.φ1η #π
 τ'« γ'«. �π& το4τοψ λιμ>3αντε« οC κατ E �κε!νην τ�ν
περ!μετρον, τ5 ^δια σφ�3αντε« τωκνα τ�ν σαρκ�ν #πεγε4σαντο κα& �ν
κ�πρ8 περιστερ»« #ντ& 4λ
« #ποβαπτ�μενοι �ξρ�ντο. 10 E Ιο4«, ψC
«
Σαφ5τ το, Ναμεσ', �π
 EΕλισσα!οψ ξρισ1ε&« ε?« βασιλωα �π& Σαμαρε!α«
π�ντα το, EΑξα5β �τιμ�ρ.σατο τ
ν ο:κον- α%τ
ν μ*ν γ5ρ τ
ν βασιλωα

20

25

30

27 EΟξοζ!α« – δ4ο: cf. Regn. III.22.40; 52; Georg. Mon. 256.8–11 28–29 E Ι�ρ5ν – ιβ': cf.
Regn. IV.1.17; 3.1; 2.1–14; Georg. Mon. 256.13–15 29–32 �π E – �ξρ�ντο: cf. Regn. IV.6.24–29;
Georg. Mon. 256.17sqq. § 10: cf. Regn. IV.9.1–8; 24; 33–36; 10.6–8; 19–28; 36; Georg. Mon.
260.2–21

TCPH[K] Ab 20 a κατ5 TCPH[K]Hh Ab 23 ab �π& alt. TCPH[K] Ab

18 post �3ορξ.σασ1αι (�3ορξ!σασ1αι H) add. [« φησ&ν ?>σηπο« �ν #ρξαιολογ!α C
μηξα!α« T 19 post EΑξα5β add. V« C κα& Zνειδ!σα« : cνε!δισεν C 20 fδερ T κατ5 –
καιρ
ν : �π& το,το Hh σψνωβη Hh ’ Ιεριξ� : ?εριξ� T : Cεριξ> C P : Cερψξ� H 21 α%τ�ν :
τα4την P H K βαι1�λ C P H K EΑβειρLν : #νε!ρ�ν Hh : #βειρ�ν Ab 22 �ποβαλLν C
ψC
ν #ποβαλLν H Hh το, om. C Hh post ξρησμ8δ!αν add. τ�ν λωγοψσαν- μηκωτι ε?« τ

παλαι
ν 1εμωλιον κτισ1'ναι τ�ν Cεριξ> C 22–23 Σεγο;ρ (σ* γο,ρ T : σαγο;ρ H : σ* γ5ρ
Hh) – π�λε�« ante κατ5 transp. C 23 post νε>τερον add. ψC�ν Hh 23–cap. 48.2 �π& alt. –
#ρι1μεDν : Hh (123r, col. 2, l. 9–138v, col. 2, l. 11) ~ Georg. Mon. 256.7–293.12 (– μον�ρξη«
(μ�ναρξο« Hh)) 24 EΑβδιο, pr. : #βδ!οψ T : #βδgο4 C post #ε& (#ε& om. C) add. � Ab #βδιο;
(alt.) C κα& το;« �λλοψ« post #ποκρ4πτ�ν (l. 25) transp. C 25 post τ�ν add. �3 C P H K
Cεζ�βελ K Ab post �πιβοψλ.ν add. οHτο« δ* � #βδgο; Aν � τρ!το« πεντηκ�νταρξο«- οH
�φε!σατο bλ!α«. κα& κατωβη μετ E α%το, πρ
« Zξοζ!αν, μετ5 τα,τα #πολιπLν τ�ν λει-
τοψργ!αν το, βασιλω�« C 26–27 �προεφ.τεψεν (προεφ.τεψε C P H K) – Μιξα!α« om.
Ab 26 Wτι : Wτη P 27 EΟξοζ!α« : � ξοψζ!α« T τ
ν – ψC
« (ψC
« α%το, P H K) : � ψC
« το,
#ξα5β τ
ν πατωρα διαδε3�μενο« C δ4ο : ιβ T 28 E Ι�ρ5ν : ?�ρ»ν C : ?>ραμ Ab (Ι�ραμ
Regn.) 29 �π& Ab 30 #νελε!φ1ει T post γ'« add. κα& μιξα!α« � προφ.τη« κρημν�1ε&«
#νηρω1η- �λωγξ�ν α%τ
ν �π& ταD« #σεβε!αι« τ�ν πατωρ�ν α%το, C το4τοψ : το,το H
31 περ!μετρον : περ!ξ�ρον P H K τωκνα σφ�3αντε« H 32 post �ξρ�ντο add. [« �#κρωη
H E Ιο4« (sine spir. T) : ?ο,« C P : ψCο;« K : ?ο, Ab (Ιοψ Regn.) � ψC
« C 32–33 ψC
« Σαφ5τ
(ex haplographia) : scrib. ψC
« ! E Ι�"σαφ�τ 33 Ναμεσ' : τανεμεσ' H : ναμεσσ& Ab (Ναμεσσι
Regn.) Ψλισσα!οψ T post Σαμαρε!α« add. βασιλε4ει Wτη ε?κοσιοκτ>- κα& C
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E Ι�ρ5ν κατατο3ε4σα« #ναιρεD ε�ρLν 1εραπεψ�μενον τ5 τρα4ματα-
κρημν< δ* E Ιεζ�βελ τ�ν το4τοψ διαξειρ!ζεται μητωρα κα& ο' το, EΑξα5β
ψCο;« διαξειρισ�μενο« προϊ1ηκεν α%τ�ν �π& τ5« διε3�δοψ« τ5« κεφαλ�«.
Wπειτα σψναγαγLν fπαντα« το;« τ'« Βα5λ προφ.τα« κα& CερεD« κα&
δ.μοψ« δημοτελ' 1ψσ!αν �πιτελεDν προσποιησ�μενο« π�ντα« �φE mν
#ποσφ�ττει κα& τ
 ε?δ�λεDον κατασκ�πτει κα& κα1!στησιν α%τ

λ4τρ�μα. �βασ!λεψσε δ* Wτη κη'. �προεφ.τεψε δ* Wτι κα& �π& το4τοψ EΕλισ-
σαDο«. 11 E Ι��ξα« τ
ν πατωρα E Ιο, διαδε3�μενο« βασιλε4ει Wτη ιζ'. Wτι
κα& �π& το4τοψ EΕλισσαDο« προεφ.τεψε, κα& �τελε4τησεν. 12 E Ι��«, ψC
«
E Ι�ξαζ, βασιλε4ει μετ E α%τ
ν Wτη ι«'. 13 ’ Ιεροβο5μ τ
ν E Ι�5« διαδε3�με-
νο« � ψC
« �βασ!λεψσεν Wτη μα'. �προεφ.τεψον δ* �π E α%το, E Ι�ν5« κα&
EΑμ�«. 14 Ζαξαρ!α« τ
ν πατωρα ’ Ιεροβο5μ διαδε3�μενο« �βασ!λεψσεν
μ'να« k3. 15 Σελο;μ τ
ν Ζαξαρ!αν #νελLν �βασ!λεψσεν μ'να kνα.
16 Μαναε&μ τ< Σελο;μ �παναστ5« � το, Γαδ' �βασ!λεψσεν Wτη ι'. οHτο«

35

40

45

§ 11: cf. Regn. IV.13.1; 14–20; Georg. Mon. 261.2–4; 261.8–10 § 12: cf. Regn. IV.13.10; Georg.
Mon. 261.6–7 44–45 ’ Ιεροβο5μ – μα': cf. Regn. IV.14.23; Georg. Mon. 261.20–22 § 14: cf.
Regn. IV.15.8; Georg. Mon. 261.24–262.2 § 15: cf. Regn. IV.15.10; Georg. Mon. 262.4–6 § 16:
cf. Regn. IV.15.14; 16–17; Georg. Mon. 262.8–10

TCPH[K] Ab

35 E Ι�ρ5ν : ?�ρ5μ T : ?�ρ»ν C : ?>ραμ Ab (cf. supra) κατατο3ε4σα« – τρα4ματα : #ναιρεD
μετ5 κα& Zξοζ!οψ βασιλω�« Cεροψσαλ.μ- �ν τ' μερ!δι ναβοψ1α& το, ?σραηλ!τοψ 6ποψ α%τ�
�π.ντησαν C τ5 om. H 36 E Ιεζ�βελ : = �ζ�βελ T : Cεζ�βελ Ab 37 Ψαψτ�ν H �π& τ5«
διε3�δοψ« (τ'« διε3�δοψ Ab) post κεφαλ�« transp. C 38 τ'« Βα5λ : τ'« β�αλ C (accentus sic
ut vid. C) P H K : το, Β�αλ Bekker (vide introd. III.3.1.1) κα& pr. om. C 40 α%τ
ν T
41 λ4τρ�μα : λψτρ�να Bekker, ut vid. recte (sic Regn.) 41–42 �βασ!λεψσε – E ΕλισσαDο« : δι

κα& ε:πε κ4ριο« � 1ε
« πρ
« Ψαψτ�ν- #ν1 E  oν �πο!ησα« π�ντα τ5 �ν τ' καρδ!α μοψ τ� ο^κ�
#ξα5β, ψCο! σοψ τωταρτοι κα1!σονται �π& 1ρ�νοψ ?σρα.λ C 41 �προεφ.τεψε : προεφ.τεψε
H K Ab : �προεφ.τεψσε P : non adhib. C 42 E Ι��ξα« : ?��ξαζ P H : ?>ξαζ K ?ο,δα P K
42–43 Wτι – �τελε4τησεν : �π& το4τοψ �λισσαDο« � προφ.τη« �τελε4τησεν C Ab 43 προε-
φ.τεψε : �προεφ.τεψε P H : non adhib. C Ab post �τελε4τησεν (�τετωλεψσεν H) add. �ν δ* τ�
μν.ματι α%το, μον�ζ�νοι μ�αβιτ�ν νεκρ�ν Wρριχαν- V« τ�ν Zστ�ν το, μακαρ!οψ
προφ.τοψ 4χ�μενο«, Wζησε κα& #νωστη �π& το;« π�δα« α%το, C E Ι��« : ?�5« � C : ?>α« �
Ab 44 E Ι�ξαζ : �ξαζ H K : ?��ξα« C Ab recte post τ
ν add. πατωρα C E Ι�5« : C�5« T : ?>-
αν Ab 45 � ψC
« om. C Wτο« H μβ Ab �προεφ.τεψον : προεφ.τεψον C Ab δ* om. T H
K, fort. recte post α%το, add. cση* Ab E Ι�ν5« : ?�ν»« C P H Ab 46 post EΑμ�« (#μμ>« H
Ab : #μ>« C P K) add. � δ* ?�ν»« ψC
« Aν τ'« ξ.ρα«. Vν #νωστησεν bλ!α« Wτι παιδ!ον 2ντα. �
�κβρασ1ε&« �κ το, κ.τοψ«. κα& κηρ43α« ε?« νινεψ& τ�ν π�λιν τ�ν #σψρ!�ν C Ζαξαρ!α« :
EΑξαρ!α« apud Georg. Mon. ?εροβο5μ T 47 μ'να« – �βασ!λεψσεν om. H post k3 add. aμι-
σψ C Σελο;μ : σελλο;μ T (sic Regn.) μ'να kνα (kν H) (sec. Regn.) : Wτο« α Ab 48 Μαναε&μ
: μανα�μ C : μανιε&μ T (Μαναημ Regn.) τ< Σελο;μ (σελλο;μ T) �παναστ5« � το, Γαδ' (γαδ&
C Ab (Γαδδι Regn.)) : � το, γαδ' (γαδ� T : γαδδ� H) τ< (τ< om. P H K) τ
ν σελο;μ �π-
αναστ5« P H K
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μ� δε3αμωνοψ α%τ
ν το;« �ν Υερσt ξειρ�σ�μενο« #ναιρεD κα& τ5« �ν γασ-
τρ& �ξο4σα« διαρρ.σσει. 17 Φαλκ!α« � το, Μαναε&μ ψC
« τ
ν πατωρα
διαδε3�μενο« �βασ!λεψσεν Wτη β'. 18 Φακε* � το, ’Ρομελ!οψ τ
ν Φαλκ!αν
#νελLν �βασ!λεψσεν Wτη κ'. �π& το4τοψ Υεγλαφαλασ�ρ, � EΑσσψρ!�ν βα-
σιλε4«, ε?« τ�ν E Ιοψδα!αν �πιστρατε4σα« τ5 πλεDστα τ'« γ'« α%τ�ν σφε-
τερ!ζεται. 19 E�ση* μετ5 τ
ν Φακεω, � το, 5 Ιλα, βασιλε4ει Wτη 1'. �π&
το4τοψ Σαλμανασ�ρ, βασιλε;« EΑσσψρ!�ν, �πιστ5« τ'« Σαμαρε!α« α%τ�ν
τε #π�γει α?ξμ�λ�τον κα& π�ντα σ;ν α%τ< τ
ν E Ισρα�λ κα& κατοικ!ζει
α%το;« �ν EΑλα* κα& EΑβ>ρ, μηδικαD« π�λεσιν, κα& �π& ποταμ< Γοζ�ν, Wν1α
τ'« ε?« Υε
ν παραβ�σε�« δ!κα« �κτ!νοψσι κακοψξο4μενοι. � δ* EΑσσ4ριο«
Βαβψλ�ν!οψ« �ν Σαμαρε!T πεμχ�μενο« �νδρα« α?σξρ�« κα& #ν�μ�« βε-
βι�κ�τα« ο?κεDν α%τ�1ι �κωλεψσε. το4τοψ« � Υε
« λωοντα« �παποστωλλ�ν
διωφ1ειρε. πψ1�μενο« δ* � β�ρβαρο« κα& σψνε&« �π& τ'« γ'« δωον �κε!νη«
τ�ν κατ5 ν�μον Υε< λατρε!αν �πιτελεDσ1αι, kνα τ�ν Cερω�ν �3απο-
στε!λα« τ5 νομιζ�μενα α%τ�1ι ποιεDν �κωλεψσεν. � δ* καταμων�ν �ν Βε1�λ
τ�ν τε ν�μον α%το;« �3επα!δεψσεν κα& τ
ν Υε
ν σωβεσ1αι �δ!δασκε- κα&
ο+τ�« �3 �κε!νοψ σψμβα!νει τ�ν γ'ν �κ τ�ν λε�ντ�ν bρεμ'σαι. το4τοψ«
ε?« Wτι Σαμαρε!τα« #π
 τ'« ξ>ρα« προσαγορε4οψσι, δι
 κα& #λλ�κοτοι
τ5« προαιρωσει«. δι5 δ* τ�ν το, ν�μοψ διδασκαλ!αν βραξεDαν Wξοψσι
1εοσεβε!α« Wμφασιν- κα& γ5ρ ο%δ* τ'« Δεκαλ�γοψ πλεDον παραλαβεDν
b3ι>1ησαν. 20 �ντα,1α τ'« ?σραηλιτικ'« βασιλε!α« οC ξρ�νοι κατωλη3αν
ε?« Wτη τγ' κα& μ'να« ζ', #ρ3�μενοι μ*ν #π
 ’ Ιεροβο5μ το, Ναβ�τ,
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§ 17: cf. Regn. IV.15.23; Georg. Mon. 262.12–14 § 18: cf. Regn. IV.15.25; 27; 29; Georg. Mon.
262.16–18 (51–52 Φακε* – κ') § 19: cf. Regn. IV.15.30; 17.1; 3sqq.; 24–28; 34; Georg. Mon.
262.22sqq. § 20: cf. Georg. Mon. 264.10–16

TCPH[K] Ab

49 μ� δε3αμωνοψ (δε3�μενο« P H K : δε3αμωνοψ« ut vid. scrib. sec. C Ab) α%τ
ν το;« �ν Υερσt
(1εσσt P : 1ησ» H : 1εισ» K) : το;« μ� δε3αμωνοψ« α%τ
ν �ν 1ερσ» C : το;« �ν 1ερσ» μ�
δε3αμωνοψ« α%τ
ν Ab 50 διαρρ.σσει : διαρρ.σει T H K : διαρ.σσει P Ab Φαλκ!α«
(φαλκε!« H) : fort. scrib. ΦακεJα« sec. Regn. : Φακεσ!α« Georg. Mon. μαναJμ C 51 �βασ!λεψ-
σεν : �φασ!λεψσεν H post β' add. �ν �λλ� ι Ab q�μελ!οψ C H K 52 Υεγλαφαλασ�ρ : 1ει-
λαφαλασ�ρ T : 1εγλαφαραγ�ρ H : 1εγλαφαρασ�ρ K : 1εγλαφ1αλμανασσ5ρ Ab #σψρ!�ν
C P 54 [σι* T 5 Ιλα : jλα T : ?λλ� C : ηλ» Ab 55 σαλμανασαρ Ab #σψρ!�ν P C τ'«
Σαμαρε!α« : τ' σαμαρε!α C Ab 56 post τε add. cση* C κατοικ!ζειν T 57 post α%το;«
add. ε?« #σψρ!αν C λα* H #β
ρ T C ποταμ
ν T Γοζ�ν : γοζ»ν T P : ξεζ�ν C
58 �κτ!νοψσι (-ννοψσι C) : �κτε!νοψσι H : �κτιν4οψσι Ab κακ�ξο4μενοι T EΑσσ4ριο« :
#σ4ριο« P : #σψρ!οψ« κα& C 59 �ν Σαμαρε!T (σαμαρε! ut vid. H) : ε?« τ�ν σαμ�ρειαν Ab
διαπεμχ�μενο« Ab 61 πει1�μενο« H 62 post ν�μον add. τ� Ab 63 Βε1�λ : βαι1�λ C P
H K 64 post τ�ν τε add. τ�ν P �δ!δασκε : �δ!δα3ε C Kac 65 �κε!νοψ« T �κ τ�ν λε�ντ�ν
om. Ab bρεμ'σαι : =σψξ�σαι Ab 68 τ'« : τοD« H παραλαλαβεDν H 70 ε?« – ζ' om. Ab
τγ' : τριακοντατρ!α H #ρ3�μενοι T ’ Ιεροβο5μ (Cεροβο5ν T) το, om. H 70–71 Ναβ�τ,
καταλ.3αντε« : κατωλη3αν C
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καταλ.3αντε« δ* ε?« E�σηω, τ
ν το, 5 Ιλα, κα& τ�ν �π
 Σαλμανασ5ρ το,
E Ισρα�λ μετοικεσ!αν #π
 Σαμαρε!α« ε?« Μηδ!αν. eκμαζε δ* κα& = προ-
κειμωνη τ�ν �κ Δαψ&δ βασιλε!α, τ�ν μ*ν #ρξ�ν #π
 το, δεκ�τοψ τ'« το,
Σαο;λ Wξοψσα μοναρξ!α«, καταλ.3ασα δ* �π& τ
ν τριμηναDον E Ι�ακε!μ.
κα& τ
ν λα
ν E Ιο4δα πορ1.σα« μετlκισεν ε?« Βαβψλ�να.

45 6Οπ�« #ρι1μο,νται τ5 ο' τ'« α?ξμαλ�σ!α« Wτη

EΑκ�λοψ1ον λοιπ
ν �πιδραμεDν το;« �ν τοD« ο' τ'« α?ξμαλ�σ!α« Wτεσιν
=γησαμωνοψ«. �ξρι το4τοψ το, τελεψτα!οψ E Ι�ακε&μ σψν�γονται #π

EΑδ5μ Wτη δ�οβ'. λοιπ
ν ο7ν το;« �φε3'« ξρ�νοψ« #π
 το, πρ>τοψ
Wτοψ« Σεδεκ!οψ δεD χηφ!ζειν. 2 �κπορ1.σα« � Ναβοψξοδον�σορ τ5
’ Ιεροσ�λψμα κα& τ
ν μ*ν E Ι�ακε&μ ε?« Βαβψλ�να σ;ν τοD« �λλοι« #παγα-
γ>ν, Μαν1αν!αν δ* τ
ν το4τοψ #δελφ
ν τ�ν �πιλο!π�ν βασιλωα κα-
ταστ.σα«, Vν κα& Σεδεκ!αν μετ�ν�μασεν, �π& τ'« ο?κε!α« γ'« με1 E =σψξ!α«
μωνειν �δ!δοψ κομιζ�μενο« #π
 το, Σεδεκ!οψ τ5« �τησ!οψ« #ποφορ�«.
3 �π E �ννωα μ*ν Wτη το4τοψ τ5 τωλη παραπωμποντο« =σ4ξασεν � E Ισρα.λ.
κατ5 δ* το,τον � Σεδεκ!α« τ
ν �νιαψτ
ν #ποστ5« κα& π�σF τ
ν Υε
ν κα&
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5
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§ 3: cf. Regn. IV.25.1–11

TCPH[K] Ab

71 E�σηω : [σηω T : cσι* Ab 5 Ιλα : jλα T : ?λλ� C : =λ» Ab 72 Μηδ!αν : μ.δειαν P : μ�δgαν
H eκμασεν Ab 72–73 προκειμωνη : vide introd. III.3.1.1 73 τ�ν : τ
ν T : τοD« P H K
βασιλε!α (sic ut vid. C) : βασιλωα T : βασιλω�« P : βασιλε,σιν H K το, δεκ�τοψ τ'« το, om.
Ab δεκ�τοψ : an scrib. δεκ�τοψ !Wτοψ«"? (cf. Ab in app. ad cap. 45, § 2) 74 Wξοψσα : λαβο,-
σα Ab : om. T μοναρξ!α« om. Ab καταλ.3ασασα P δ* om. P H K τριμηναDον :
τριμηνιαDον C H : om. Ab 75–cap. 45.5 κα& – χηφ!ζειν om. Ab 75 κα& τ
ν λα
ν E Ιο4δα
πορ1.σα« (fort. scrib. !� Ναβοψξοδον�σορ" vel sim.) : κα& τ
ν λα
ν ?ο4δα- ο?« πορ1.σα« �
ναβοψξοδον�σορ C : το,τον γ5ρ � ναβοψξοδον�σορ ?ο4δα (?οψδα!αν H) πορ1.σα« P H K :
non adhib. Ab cap. 45.1 de titulo vide introd. III.3.2, p. 111*sq. #ρι1μ�νται C Wτη τ'«
α?ξμαλ�σ!α« P H K  2 το;« : τοD« T P : non adhib. Ab  3 =γησαμωνοι« P το4τοψ om. H
4 Ψ3'« H K 5 post χηφ!ζειν add. μωξρι το, πρ>τοψ Wτοψ« κ4ροψ βασιλω�« περσ�ν C
5–8 �κπορ1.σα« – μετ�ν�μασεν : #γν�μον.σαντο« δ* α%το, περ& το;« φ�ροψ«- τ� δεκ�τ�
Wτη α%το,, #ν'λ1εν ναβοψξοδον�σ�ρE κα& Wλαβεν α%τ
ν μετ5 τ'« μητρ
« κα& τ�ν �ν ?εροψ-
σαλ�μ #ρξ�ντ�ν κα& δψνατ�ν, με1oν #π.ξ1η κα& � προφ.τη« Cεζεκι.λ- κα& κατeγαγεν �ν
βαβψλ�νι κα& �μφροψρ!οψ« �πο!ησεν, μωξρι τ'« α%το, ζ�'«- κα1jστησι δ* #ντ& το4τοψ τ�ν
�π
λο!π�ν =γεμ�να τ
ν μαν1αν!αν πατρ�δελφον α%το,, σεδεκ!αν α%τ
ν μετ EZνομ�σα«-
2ρκοψ« κατ5 το, 1εο, περ& το, μ� #ποστ'ναι κομισ�μενο«- 61εν Ab (f. 41v, l. 20) 6 μ*ν
om. P H K 8 κατ�ν�μασεν P 10 �π& Ab μ*ν : δ* Ab =σ4ξαζεν Ab
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τ
ν βασιλωα παραλογισ�μενο« #γν�μοσ4νF παρορμt π�λιν κατ5
τ�ν ’ Ιεροσολ4μ�ν τ
ν Ναβοψξοδον�σορ. 4 � δ* τ�ν π�λιν δεψτωρ8
πολιορκ�ν Wτει ξειρο,ται κα& τ
ν να
ν �μπιπρt κα& το, Σεδεκ!οψ κατE
2χιν #νεDλε το;« παDδα« κ#κεDνον �κτψφλ>σα« κα& πωδαι« περιβαλLν
fμα παντ& τ< λα< κατ�γει ε?« Βαβψλ�να, Γο1ολ!αν τ�ν �πιλο!π�ν
=γεμ�να καταστ.σα«, ψC
ν EΑξικ�ν. 5 κα& το,τον μ*ν οC δψνατο& τ�ν
α%τ�1ι κατωλιπον κα& #νελ�ντε« #ναξ�ρο,σι, δεδι�τε« το;« Ξαλδα!οψ«
#π�ραντε« ε?« Α^γψπτον, Wν1α μετ E ο% πολ; διαφ1ε!ρονται ζηλ�τα& τ'«
α?γψπτιακ'« γεν�μενοι δεισιδαιμον!α«. 6 Σεδεκ!α« δ* #π�γεται τ5
π�ντα βασιλε4σα« Wτη ια'. Aν #ρξιερε;« �π E α%το;« EΑρωα«, κα& προε-
φ.τεψον �ν μ*ν τ$ E Ιοψδα!T ’ Ιερεμ!α«, �ν δ* τ$ Βαβψλ�νι Δανι.λ- κατ5 δ*
τ
 δε4τερον τ'« α?ξμαλ�σ!α« κα& τ'« Σεδεκ!οψ βασιλε!α« Wτο« �μ.νψσε
κα& διωκρινε τ
 �ν4πνιον τ< Ναβοψξοδον�σορ. � δ* E Ιεζεκι�λ κατ5 τ

πωμπτον α%τ�ν Wτο« προεφ.τεψεν. Wπειτα προφητε4ει Ναο;μ κα& Μα-
λαξ!α«. 7 το, Σεδεκ!οψ τελεψτ.σαντο« �ν Βαβψλ�νι ε?« τ
ν �π!λοιπον
τ'« Ψβδομηκονταετ!α« ξρ�νον, μετ5 τ5 ια' Wτη τ'« το, Σεδεκ!οψ βασι-
λε!α«, eρ3αντο οC �ποτεταγμωνοι. 8 οHτο« � Ναβοψξοδον�σορ τρ!τον
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16–17 Γο1ολ!αν – EΑξικ�ν: cf. Regn. IV.25.23–25 § 6: cf. Regn. IV.24.18; Par. II.36.11; Dan.
2.16–45; 4.5–24 § 8: cf. Regn. IV.25.1sqq.; Par. II.36.10–20; Dan. 1.1–6

TCPH[K] Ab

12 παραλογισ�μενο« : #ποσεισ�μενο« C 13 post Ναβοψξοδον�σορ (-�ρ Ab) add. προφη-
τε4σαντο« δ* Cερεμ!οψ τ�ν �λ�σιν τ'« π�λε�«- δωσμιο« �βλ.1η �ν λ�κκ� �π
 σεδεκ!οψ-
μετ5 δ* ξρ�νον τ�ν δεσμ�ν #φε1ε&«, λαβLν τ
 1ψσιαστ.ριον κα& τ�ν κιβ�τ
ν, τ�ν τρ�πε-
ζαν κα& τ�ν λψξν!αν �κ το, ναο,, μελλο4ση« παραλαμβ�νεσ1αι τ'« π�λε�« κατWκρψχεν �ν
#δ.λ� τ�π�, κα& ο%κWτι μωξρι το, ν,ν ε%ρω1ησαν Ab post δ* add. ναβοψξοδον�σ�ρ Ab
13–14 πολιορκ�ν, ξειρο,ται δεψτωρ� Wτει C 14–15 κα& alt. – το;« : το4« τε σεδεκ!οψ κατ E
2χιν #νεDλε Ab 15 πωδα« C Ab 16 παντ& post τ< λα< transp. C γολ!αν P H K 17 κα-
ταστ.σα« bγεμ>να H #ξικ»ν C ( EΑξικαμ Regn.) το,τον : το,το P K 17–19 τ�ν –
#π�ραντε« : #νελ�ντε«, τ�ν ?οψδα!αν κατωλιπον δεδι�τε« το;« ξαλδα!οψ«. κα& κατ'λ1ον C
18 κατωλιπον (κατWλειπ�ν Ab) : καταλοιπ�ντε« H #ναξ�ρο,σι ante ε?« (l. 19) exhib. H
19 post #π�ραντε« add. �κεD1εν H αjγψπτον Ab μετ E ο% πολ4 : μετ E ο% πολλο& H : μετοψλ-
λο! K : ο% μετ5 πολ; Ab διαφ1ε!ρ�νται Ab 20 post δεισιδαιμον!α« add. σψγκατ'λ1ε δ*
μετ5 το, λαο, �ν α?γ4πτ� κα& Cερεμ!α«- κα& παρE α%το, �λεγξ�μενοι το, μ� ε?δ�λολα-
τρεDν, �λι1οβ�λησαν α%τ
ν κα& #πο1ν.σκει C 21 post Aν add. δ* C �π E α%το;« : #παψ-
το;« P K : �π E α%το, Bekker Tafel : �π E α%τοD« Cramer bρωα« H 21–22 �προφ.τεψον T
22 δ* alt. om. T C 23–24 �μ.νψσε (post �μ.νψσε add. δ* P H K) – Ναβοψξοδον�σορ om. C
25 α%τ�ν (fort. scrib. α%το, sec. C) Wτο« : Wτο« α%το, C 25–26 Ναο;μ κα& Μαλαξ!α« :
μαλαξ!α« κα& ναο;μ � το, Ψλκεσα!οψ- V« �κ.ρψ3ε τ�ν καταστροφ�ν τ'« νινεψ!- τ'« πορ-
1η1ε!ση« παρ5 ναβοψξοδον�σορ κα& #σοψ.ροψ- κα1L« �ν β!βλ� λ�γ�ν τ� β�τ #ναγρ�φε-
ται C 26–28 το, (post το, add. δω H) – �ποτεταγμωνοι om. C 26 post Σεδεκ!οψ add.
βασιλω�« H 27 τ5 om. P H K 27–28 τ'« – βασιλε!α« : τ'« βασιλε!α« τ'« το, σεδεκ!οψ H
28 οHτο« � Ναβοψξοδον�σορ : Ab f. 47r, l. 1
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�π�ρ1ησε τ5 ’ Ιεροσ�λψμα- πρ�τον μων, 6τε �ν τ< τρ!τ8 Wτει EΕλιακε&μ
#ν'λ1ε κα& Wλαβεν α%τ�ν τε E Ιεξον!αν κα& τ�ν το4τοψ μητωρα κα& σ;ν
τ< �λλ8 πλ.1ει τ
ν προφ.την E Ιεζεκι.λ, Wτο« �γ�ν τ'« βασιλε!α« πρ�-
τον- δε4τερον δω, 6τε �ν τ< τρ!τ8 μην& E Ιεξον!οψ το, κα& E Ι�ακε&μ #ν'λ1ε
κα& Wλαβεν σ;ν Ψτωροι« τ
ν Δανι�λ κα& EΑναν!αν κα& Μισα�λ κα& EΑζαρ!αν,
Wτο« �γ�ν α%τ
« τ'« βασιλε!α« 2γδοον- τ
 δ* τρ!τον, 6τε �ν τ< Ψν-
δεκ�τ8 Wτει το, Σεδεκ!οψ #ν'λ1ε κα& τ
ν μ*ν να
ν �νωπρησεν, τ
ν δ*
Σεδεκ!αν �3ετ4φλ�σε κα& το;« ψCο;« α%το, σ;ν Ψτωροι« κατωσφα3ε κα&
τ
 λοιπ
ν πλ'1ο« #π.γαγεν ε?« α?ξμαλ�σ!αν, Wτο« �γ�ν α%τ
« τ'«
βασιλε!α« �ννωα κα& δωκατον. 9 Ναβοψξοδον�σορ πρ
« Wτεσιν ι1', οi«
πρ�τερον �κρ�τησεν, βασιλε4ει kτερα κε'. προεφ.τεψον δ* �π E α%το,
οC ε?ρημωνοι Δανι�λ κα& E Ιεζεκι.λ. 10 Μαρ�δ5ξ το,τον διαδε3�μενο« �

30

35

40

§ 9- cap. 46, § 17: cf. Georg. Mon. 284.21–285.7 (de regibus Persarum) § 9: cf. Georg. Mon.
264.19–269.6 § 10: cf. Georg. Mon. 269.8–9

TCPH[K] Ab 34 a τ
 T[C]PH[K] Ab

29 E Ελιακε&μ : ?�ακε&μ Ab (cf. Par. II.36.4; 8–9) 30–34 α%τ�ν – 2γδοον : σ;ν Ψτωροι« τ
ν
δανι�λ κα& #ναν!αν κα& #ζαρ!αν κα& μισα�λ- δε4τερον δ*, 6τε τ
ν Cεξον!αν αCξμ�λ�τον
Wλαβεν σ;ν τ' μητρ& κα& σ;ν τ� �λλ� πλ.1ει τ
ν προφ.την Cεζεκι�λ Ab 30 ?εξ�ν!αν H
33 EΑζαρ!αν (cf. supra Ab) : #ζ�τον T 34 Wτο« – τρ!τον om. T 2γδοον τ'« βασιλε!α« P
�ν om. Ab 34–35 δεκ�τ� T C K 35 #ν'λ1ε : τ�ν ?εροψσαλ�μ �3επ�ρ1ησεν Ab
36–40 κα& pr. – E Ιεζεκι.λ : κα& δ.σα« δεσμοD« ξαλκοD« #π.γαγεν ε?« βαβψλ�να μετο?κ!σα«
τ
ν λα
ν, πλ�ν Zλ!γ�ν φψγ�ντ�ν ε?« α^γψπτον- �π& α%το, = παντελ�« �ρ.μ�σι« τ'« ?οψ-
δα!α« γωγονεν- 61εν � Ψβδομηκονταωτη« ξρ�νο«. � παρ5 το, 1εο, �ρισ1ε&« ε?« παρ�τασιν
τ'« ?οψδα!�ν α?ξμαλ�σ!α« #ρι1μεDται, k�« το, πρ>τοψ Wτοψ« κ4ροψ το, περσ�ν βα-
σιλω�«- ο%κ Wτι δ* βασιλεψ1ε!ση« τ'« ?οψδα!α«. οC τ�ν ξαλδα!�ν βασιλεD« �κρ�τησαν το,
λαο,- βασιλε4ει το!νψν ναβοψξοδον�σ�ρ Wτη κε- κατ5 τ� δε4τερον Wτο« τ'« α%το, βασι-
λε!α«, �μ.νψσεν κα& διWκρινεν τ
 �ν4πνιον α%το, δανι�λ- τ� δ* Zκτ�καιδεκ�τ� Wτη τ'« βα-
σιλε!α« α%το,, Wστησεν τ�ν ξρψσ&ν ε?κ�να- κα& τα4την μ� προσκψν.σαντε« οC fγιοι τρεD«
παDδε«, �βλ.1ησαν �ν μωσ� τ'« καμ!νοψ το, πψρ
« τ'« και�μωνη«- κα& τα4την ε?« δρ�σον
μετ5ποι.σαντε« τ' το, #γγωλοψ �ν α%τ' �πιστασ!α, ε?« Wκπλη3ιν eγαγον τ
ν #σσ4ριον
τ4ραννον- 61εν το4τοψ« 1αψμ�σα« σ;ν τοD« σατρ�παι« α%το, κα& στρατηγοD« κα&
τ
π�ρξαι«, τ� π�ντ�ν 1ε� προσεκ4νησαν- Wπειτα μετ5 δ�δεκ�μηνον �παρ1ε&« τ' καρδ!α
κατ5 τ�ν πρ�ρρησιν δανι�λ- =ν!κα σψνωκρινε τ
 �ν4πνιον α%το, 6περ α%τ
« �1ε�σατο,
�3εδι>ξ1η #π
 τ�ν #ν1ρ>π�ν κα& �γωνετο 1ηρ!ον κα& κτ'νο«- Aσαν γ5ρ τ5 Wμπροσ1εν
α%το, [« βο,« σ;ν τ' κεφαλ�- κα& οC π�δε« σ;ν τοD« Zπισ1!οι« λω�ντο«- κα& ξ�ρτον
[« βο,« eσ1ιεν, k�« οH Ψπτ5 καιρο& bλλ�γησαν �πα%τ�- Ψπτ5 δ* καιρο;« τιν*« μ*ν
Ψπτ5 �νιαψτο;« χηφ!ζοψσι- τιν*« δ* καιρο;«, κατ5 τρ!μηνον #λασσ�μωνοψ«- κα& �ν τ�
ταπην�1'ναι α%τ
ν κα& δεη1'ναι το, κψρ!οψ κα& �3ομολογ.σασ1αι, �κζητη1ε&« �π
 τ�ν
μεγιστ�ν�ν α%το, Ψπτ5 Wτη �βασ!λεψσεν Ab 37 ε?« om. T 38 �ννωα (�ννα) κα& δωκατον
(9 annos et 10 menses Regn. IV.25.1) : 1 κα& eν T Wτεσιν ι1' : τοD« ι1 Wτεσιν C P K : τ5 �ννα-
κα!δεκα Wτη H : non adhib. Ab 39 kτερα : Wτη P H K α%το, : α%τοD« P K : α%το;« H
40 Μαρ�δ5ξ : μαροδ5κ C : μαροδ5ξ Ab 40–41 το,τον – � ψC
« (� ψC
« om. P H K) : ψC
«
ναβοψξοδον�σ�ρ Ab
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ψC
« βασιλε4ει Wτη ιβ'. 11 Βαλτ�σαρ � το4τοψ #δελφ�«, ψC
« δ* Ναβοψ-
ξοδον�σορ, �βασ!λεψσεν Wτη δ'. Wτι κα& �π& το4τοψ Δανι�λ προφητε4ει,
κα& �πιλ4εται α%τ< τ
 6ραμα, V δειπν�ν �1ε�σατο κα& π!ν�ν ε?« τ5
Cερατικ5 �κπ>ματα. το,τον, #κολο41�« τ$ το, �ρ�ματο« Ψρμηνε!T,
κατ5 τ�ν �ξομωνην ν4κτα ΔαρεDο« #νελ>ν, � το, EΑσοψ.ροψ ψC�«,
�κρ�τησε τ'« #ρξ'«. 12 ΔαρεDο« � ε?ρημωνο«, � το, EΑσοψ.ροψ ψC�«, V«
�πεκλ.1η EΑστψ�γη«, �βασ!λεψσεν Wτη ιζ'. �π& το4τοψ Δανι�λ ε?« τ
ν
λ�κκον �μβ�λλεται τ�ν λε�ντ�ν κα& μηδ*ν �πE α%τ�ν πα1Lν ΨβδομαDο«
�π
 το, βασιλω�« #νιμ»ται κα& τ
ν Ψβδομηκονταετ' τ'« μετοικεσ!α«
ξρ�νον διαγιν>σκει κα& τ�ν Ψβδομ�δ�ν α%τ< τ
 μψστ.ριον #πο-
καλ4πτεται. 13 κα& ε^ τι« #κριβ�« τ�ν Ψβδομ�δ�ν �3ετ�σαι βοψλη1ε!η
τ
ν λ�γον κα& διαρι1μ.σασ1αι το;« ξρ�νοψ«, #ρ3�μενο« #π
 �3�δοψ
λ�γοψ, κατ5 τ
ν προφ.την, το, ο?κοδομη1'ναι E Ιεροψσαλ.μ, τοψτωστιν
#π
 Νεεμ!οψ, ψCο, EΑξελ', το, #ρξιοινοξ�οψ EΑρτα3ωρ3οψ, V« #3ι>σα« κα&
�πιτραπε&« �νεισιν ο?κοδομ.σ�ν τ5 ’ Ιεροσ�λψμα, ε�ρ.σει τ5« ο' σψμπε-
ραιοψμωνα« Ψβδομ�δα«, τοψτωστιν τ5 ψ˚|' Wτη, �π& τ
ν καιρ
ν �κεDνον, 6τε
παλαιο,ται τ
 παρ�πτ�μα κα& σψντελεDται = 4μαρτ!α κα& σφραγ!ζεται
6ραμα κα& προφητε4ει κα& ξρ!εται fγια 4γ!�ν, τοψτωστιν �π& τ�ν το,
Ξριστο, παροψσ!αν κα& τ�ν λοιπ�ν πραγματε!αν.
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§ 11: cf. Dan. 5.3–6.1; Georg. Mon. 270.4sqq.; 271.5–6 46–47 ΔαρεDο« – ιζ': cf. Georg. Mon.
271.29–272.1 47–51 �π& – #ποκαλ4πτεται: Georg. Mon. 272.17–273.3 § 13: cf. Dan.
6.16–23; 9.24sqq.

T[C]PH[K] Ab

41 �βασ!λεψσεν Ab post ιβ' add. οHτο« �3.γαγεν τ�ν δεσμ�ν Cεξον!αν, Wγγονον ?�σ!οψ
ψC
ν ?�ακε&μ, κα& �πο!ησεν α%τ
ν σψνεστι�τ�ρα α%το, �ν βαβψλ�νι α%το, γωγονεν ψC
« �
σαλα1ι.λ Ab δ* om. P H K 42 Wτι κα& : κα& T : Wτι P H K : non adhib. C το4τοψ : το4το T
43 α%τ< : α%τ
 T 44 Cερ5 H �κπτ>ματα T #κολο,1ο« T 45 �ρξομωνην H post
#νελ>ν add. � μ'δο« Ab (sim. C) #σσοψ.ροψ Ab 46 �κρ�τησε – ψC�« om. H Ab (homoeo-
tel.) � alt. om. P K : non adhib. C H Ab 6« om. P H K  47–49 �π& – #νιμ»ται (#νιμ»ται :
#νkλκεται H) : �τιμ.1η ο7ν παρE α%το, δανι�λ. κα& πρ�το« γωγονεν τ�ν μεγιστ�ν�ν- �π&
α%το, �βλ.1η �ν τ� λ�κκ� τ�ν λε�ντ�ν, σψσκεψασ1ε&« �κ τ�ν σψμμεγιστ�ν�ν α%το, δια-
φ1�νον- �π& α%το, Ab 48 β�λλεται T 49–50 κα& (κα& om. Ab) τ
ν Ψβδομηκονταετ'
(-ωτη Ab) – διαγιν>σκει om. P H K 53 λ�γοψ : an glossa? (vide introd. III.3.1.1) 54 EΑξελ' :
#ξελ& C : #ξελε& Ab 55–56 σψμπεραιοψμωνα« : σψμπαιροψμωνα« K : σψμπερεο4σα« H
56 τ5 om. P H K Wτη om. T P H K �π& – �κεDνον om. H K 6τε : 6τι T C 57 = om. Ab
58 προφητε4ει : προφ'ται Ab recte fγια : fγιον Ab 59 τ�ν om. Ab
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46

Κ,ρο« � Πωρση« καταλ4σα« τ�ν Μ.δ�ν κα& EΑσσψρ!�ν δψναστε!αν
κρατ.σα« τε τ'« EΑσ!α« 4π�ση« �βασ!λεψσεν Wτη λα'. 2 το4τ8 τ<
πρ>τ8 �νιαψτ< Ψβδομηκονταετ�« ξρ�νο« τ'« μετοικεσ!α« σψμπληρο,-
ται. �ν δ* τ< �ξομων8 Wτει σψγξ�ρεD το;« δψναμωνοψ« τ�ν ’Εβρα!�ν
ο?κ!ζειν #νελ1�ντα« τ5 ’ Ιεροσ�λψμα κα& τ
ν να
ν #νοικοδομη1'ναι
προσωτα3ε. τ'« δ* �παν�δοψ =γεDτο E Ιησο,« � το, E Ι�σεδωκ, μωγα« Cερε4«,
κα& Ζοροβ�βελ � το, Σαλα1ι.λ. κα& �προεφ.τεψον EΑγγαDο« κα& Ζα-
ξαρ!α« � το, EΑδδ�. 3 κατα1ωμενοι δ* οC περ& τ
ν E Ιησο,ν το, ναο, τ�ν
kδραν �φE 6λα μ' κα& δ4ο Wτη τ
 Wργον �κ�λ4οντο σψμπεραι�σαι, μωξρι«
οH ΔαρεDο«, � ψC
« ’Nστ�σπε�, δεψτωρ8 Wτει τ'« Ψαψτο, βασιλε!α« το;«
�μποδ!ζοντα« #ναστε!λα« τελε!αν �πιτρωπει το, ναο, τ�ν �πισκεψ.ν, κα&
σψμπληρο,ται �ν �λλοι« τωτρασιν Wτεσιν- _στε σψντελεσ1'ναι α%τ
ν
�ν 6λοι« Wτεσι μ«'. φανερ5 δω �στιν τ�ν �ποκειμων�ν #π�δει3ι«-
4 Καμβ4ση« � κα& EΑρτα3ωρ3η« (� α%τ
« δω �στιν � κα& �ν τ< 5ΕσδρT
λεγ�μενο« EΑρ1ασασ1�) τ
ν Κ,ρον � ψC
« διαδε3�μενο« �βασ!λεψσεν Wτη
η'. 5 Σφενδ�τι« κα& Κιμωρδιο«, #δελφο& μ�γοι Μ'δοι τ< γωνει, �πι1ωμε-
νοι βασιλε4οψσι μ'να« ζ'. 6 ΔαρεDο« � Κ4ροψ μ*ν #π�γονο«, ’Nστ�σποψ

5
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2–3 Κ,ρο« – λα': cf. Georg. Mon. 273.5–9 § 2: cf. Esdr. I.1.2–4; 2.2; 3.8; 6.14; Georg. Mon.
274.10–14 § 3: cf. Esdr. I.3.8–6.15; Georg. Mon. 274.14–18 § 4: cf. Esdr. I.4.7sqq.; Georg.
Mon. 274.20–21 § 5: cf. Georg. Mon. 276.16–17 § 6: cf. Georg. Mon. 276.19sqq.

T[C]PH[K] Ab a § 5 TCPH[K] Ab

2 κ4ρο« T Ab τ�ν : τ�ν H 3 Wτο« H post λα' add. �φ E οH �πιφανωστερο« Wτι �π�ρξ�ν �
δανι�λ- τ
ν β�λ σψνωτριχεν ε?« τ
 μ� προσκψνεDσ1αι- κα& τ
ν δρ�κοντα #νεDλεν ε?« τ
 μ�
σωβεσ1αι α%τ�ν- δι
 κα& �ν τ� λ�κκ� τ�ν λε�ντ�ν τ
 δε4τερον �βλ.1η- κα& μηδ*ν πα1�ν
�π E α%τ�ν, �βδομαDο« �π
 το, βασιλω�« #νειμ»ται Ab το4τ8 : το4τοψ C Ab recte
4 post �νιαψτ< add. � C Ab recte Ψβδομηκονταωτη« Ab 4–5 σψμπληρο,νται T (T exhib. τ
in ν, i.e. fort. σψμπληρο,ται pc) H 5 �ρξομων8 P 7 � το, : 6τι T : το, H μωγα« Cερε4« : �
μωγα« ?ερε4« C : � ?ερε;« � μωγα« Ab 8 σαλα1ι'λ T �προεφ.τεψον : προεφ.τεψον C P H K
: �προφ.τεψον Ab 11 ’Nστ�σπε� : �στ�σποψ C : �στ�ππε�« ut vid. Ab : fort. scrib.
’Nστ�σπε�« (sic Tafel) vel ’Nστ�σπεο« : om. H K τ< δεψτωρ8 H K α%το, H K 12 κα-
τασκεψ.ν P H K 13 σψμπληρο,νται T τωτρασιν (τωσσαρσιν C H K) Wτεσιν : Wτεσιν
τετρ�σιν T 14 Wτεσι μ«' (Wτεσιν σαρακονταm3 K) : τεσσαρακονταk3 Wτεσιν H �στιν (fort.
scrib. �στιν !=" (post �ποκειμων�ν add. = Bekker)) : �κ Ab 15–17 EΑρτα3ωρ3η« – η' : ναβοψ-
ξοδον�σ�ρ ψC
« κ4ροψ, �βασ!λεψσεν Wτη η- �φ E  οH ?οψδ&1 = �κ βη1οψλ!α« τ'« ?οψδα!α«, �π&-
στρατε4σαντα �λοφωρνην #ρξιστρ�τηγον α%το, κατ5 τ'« ?οψδα!α« �ν ξιλι�σην �πλιτ�ν
ρκ, #νεDλεν- κα& τ�ν κεφαλ�ν α%το, #ποτεμο,σα, �ν ταD« πολιορκοψμωναι« παρE α%το,
π�λεσι, περ&eνεγκεν Ab 15 � alt. om. T : non adhib. C Ab �σδρ» P 16 κ4ρον T δε3�με-
νο« H 17 Σφενδ�τι« (σφενδ�τη« T C) – μ�γοι : σπωρδιο« μ�γο« σ;ν τ� #δελφ� α%το,
Ab 18 �στ�πποψ ut vid. Ab
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δ* ψC�«, τοD« μ�γοι« �πι1ωμενο« κα& κρατ.σα« �βασ!λεψσε μωξρι σψμ-
πληρ>σε�« E Ιεροψσαλ�μ Wτη «' κα& πρ
« το4τοι« �λλα λ', _στε βεβασι-
λεψκωναι Wτη λ«'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« Πψ1αγ�ρα« � φιλ�σοφο«
�τελε4τησε, κα& ’ Ιπποκρ�τη« � ?ατρ
« �γν�ρ!ζετο. 7 ]ωρ3η« � Δαρε!οψ
ψC
« �βασ!λεψσεν Wτη κ'. 8 EΑρτ�βανο« �βασ!λεψσεν μ'να« ζ'. 9 EΑρ-
τα3ωρ3η« � ]ωρ3οψ, � Μακρ�ξειρ (κα& οHτο« �ν τ< 5ΕσδρT EΑρ1ασασ15
κωκληται), �βασ!λεψσεν Wτη μα'. �π& το4τοψ τ5 κατ5 EΕσ1�ρ κα& Μαρδο-
ξαDον κα& EΑμμ5ν �πρ�ξ1η. κα1 E Vν καιρ
ν κα& 5Εσδρα« προεφ.τεψεν.
σψγξ�ρ.σαντο« EΑρτα3ωρ3οψ 5Εσδρα« � Cερε;« το;« �πολο!ποψ« #ναγα-
γLν ε?« E Ιεροψσαλ�μ τ
ν ν�μον �3επα!δεψεν. Νεεμ!α« τε, � #ρξιοινοξ�ο«
EΑρτα3ωρ3οψ, #ν�ρ �κ γωνοψ« �ν #ρξιερατικο,, παρακαλωσα« τ
ν βασι-
λωα κα& �πιτραπε&« �νεισιν ε?« τ�ν E Ιοψδα!αν κα& τ�ν E Ιεροψσαλ.μ. τειξ!ζει
δ* α%τ�ν τ�ν �πιτι1εμων�ν kνεκα 6πλοι« το;« �νεργο,ντα« περι-
στοιξ!σα«. κα& τ
ν λα
ν σ;ν τ< 5ΕσδρT τ< Μ�ψσω�« �3επα!δεψσε ν�μ8,
π»σαν �3 α%τ�ν Ψλληνικ�ν #ποκιν.σα« #γ�γ.ν. κα& sκοδομ.1η πλα-
τεDα κα& περ!τειξο« = π�λι«.

10 6Ο1εν �ρξονται #ρι1μεDσ1αι αC ο' Ψβδομ�δε« �ν τ< Δανι.λ
Ε?κοστ< Wτει τ'« βασιλε!α« EΑρτα3ωρ3οψ, �ντε,1εν φασ& δεDν τ5« Ψβδο-
μ�δα« #ρι1μεDσ1αι τ5« ο' τ5« �ν τ$ το, Δανι�λ Zπτασ!T μωξρι τ'« το,
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§ 7: cf. Georg. Mon. 285.2 § 8: cf. Georg. Mon. 284.6 § 9: cf. Esdr. I.7; Esdr. II.8.2–18; Georg.
Mon. 284.8–9 (23–25 EΑρτα3ωρ3η« – μα')

TCPH[K] Ab

19 post κα& κρατ.σα« �βασ!λεψσε exhib. κα& κρατ.σα« Pac 19–20 post σψμπληρ>σε�«
add. το, ναο, �ν C 20–21 _στε – λ«' om. Ab 21 το4τοψ« το;« : το4τοψ το;« H πψ1α-
γ>ρα« Ab 22 � pr. om. H K ?ητρ
« H 23 post κ' add. οHτο« �πιστρατε4σα« κατ5 τ'«
Ψλλ�δο«- κα& βοψλ�μενο« προκαταπλ'3αι- το4« τε τ�ν Ψλλ�δα κα& τ�ν ε%ρ>πην π»σαν
ο?κο,ντα«, καινοτομεDν τ5 στοιξεDα �πεξε!ρησε. καταλαβLν γ5ρ τ
ν Ψλλ.σποντον- τ
ν
στεν�τατον τ�πον τ'« #β4δοψ ναψσ&ν �γεφ4ρ�σε- κα& �δ
ν δι5 τ'« 1αλ�σση« �ποι.σατο-
πλο,ν δ* δι5 τ'« γ'« bν�γκασε γενωσ1αι. ζε43α« μ*ν τ
ν Ψλλ.σποντον- διορ43α« δ* τ
ν
�1�- κα& δ� προσβαλLν τοD« kλλησι δι� τε 1αλ�σση« κα& 3ηρ»«- κατακρ�το« =ττη1ε&«,
μ�λι« � 3ωρ3η« μετ E Zλ!γ�ν. �π& τ�ν περσ�ν #νεσ>1η γ'ν C EΑρτ�βανο« (-β�νη« C Ab) – ζ'
ante ]ωρ3η« exhib. Ab 24 post ]ωρ3οψ add. ψC
« C 24–25 κα& – κωκληται : post μα' transp.
C : � α%τ
« δω �στιν � �ν τ� Wσδρα λεγ�μενο« #ρσασ1» Ab 24 EΑρ1ασασ15 Bekker Tafel :
#ρ1ασασ1α& T : #ρ1ασα15 C : #ρπασασ15 P : #ρπασασ1» H K (#ρσασ1» Ab, vide supra)
26 EΑμμ5ν : #μμ»ν C : #μ»ν H K 27 post σψγξ�ρ.σαντο« add. δ* C post EΑρτα3ωρ3οψ
add. � α%τ
« C post �πολο!ποψ« add. ?οψδα!οψ« C 29 #ν�ρ om. C Ab �ν om. H K
#ρξιερατικο, : #ρξιιερατικο, K : Cερατικο, C P post παρακαλωσα« add. κα& α%τ
« C
30–31 τ�ν alt. – α%τ�ν : τειξ!ζει τ�ν Cεροψσαλ.μ C 31 δ* – kνεκα : δωει τ�ν �π&τι1εμων�ν Ab
�πι1εμων�ν P 31–32 περιστοιξ!σα« (-στοιξ.σα« C) : περιτειξ!σα« P K : περτειξ!σα« ut vid.
H 32 μ�σω�« C �3επα!δεψε C P K 33 ο?κοδομ.1ει H 34 περ!τειξο« : ε�ρ4ξ�ρο« H
35 6Ο1εν – Δανι.λ om. Ab (vide introd. III.3.2, p. 111*sq.) post Ψβδομ�δε« add. αC C P H K : non
adhib. Ab τ< : τ' Zπτασ!α το, C 36 Ε?κοστ< – EΑρτα3ωρ3οψ om. Ab 36–37 �ντε,1εν –
Zπτασ!T om. C 36 δεDν : δεD T : om. P H K : non adhib. C 37 τ'« om. T P
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Κψρ!οψ παροψσ!α« κα& τ�ν Ψ3'« �πισψμβεβηκ�τ�ν. φανερ
ν δω �στιν, 6τι
Ψβδομ.κοντα Ψβδομ�δε« ποιο,σιν Wτη ψ˚|'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ«
Σ�κρ�τη« �γωνετο. 11 ]ωρ3η« � EΑρτα3ωρ3οψ ψC
« τ�ν #ρξ�ν διαδε3�με-
νο« βασιλε4ει μ'να« δ4ο. 12 Σογδιαν
« βασιλε4ει μ'να« ζ'. 13 ΔαρεDο«
� ]ωρ3οψ, � �πικλη1ε&« Ν�μιο«, #νελLν τ
ν Σογδιαν
ν �βασ!λεψσε Περ-
σ�ν Wτη ι1'. 14 EΑρτα3ωρ3η« � Δαρε!οψ κα& Παρψσ�τιδο« τ
ν πατωρα
διαδε3�μενο« �βασ!λεψσεν Wτη μβ'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« Πλ�τ�ν
� φιλ�σοφο« κα& EΑριστοτωλη« �γν�ρ!ζετο. 15 EΑρτα3ωρ3η« � �πικλη1ε&«
7�ξο« �βασ!λεψσεν Wτη κβ'. 16 Ναρσ'« το,τον διαδε3�μενο« �βασ!λεψ-
σεν Wτη δ'. 17 ΔαρεDο« � EΑρσ�μοψ �βασ!λεψσε μετ5 τ
ν Ναρσ'ν Wτη k3.
18 EΑλε3�νδροψ δ* το, Μακεδ�νο« Πωρσαι« �πικειμωνοψ ΔαρεDον οC περ&

40

45

§ 11–17: cf. Georg. Mon. 284.17–18 § 18–19: cf. Georg. Mon. 284.18–20; 286.14–25;
25.14–39.10 (de Alexandro Magno)

TCPH[K] Ab a § 15 T[C]PH[K] Ab

38 �πιβεβηκ�τ�ν P H K φανερLν Ab post 6τι add. αC C P H K 39–40 κατ5 – �γωνετο :
Ψβδομ�δε« γ5ρ Ψπτ�- κα& Ψβδομ�δε« Ψ3ηκονταδ4ο, ο%ξE =μερ�ν ο%δ* μην�ν φησιν. #λλE
Ψβδομ�δε« �νιαψτ�ν- #π
 γ5ρ κ4ροψ �π& #ντ!οξον τ
ν �πιφαν' κα& τ�ν α?ξμαλ�σ!αν
�κε!νην, τριακ�σια �ννενηκοντατωσσαρα ε?σ&ν Wτη- � δ* α%τ
« Wσδρα« τ�ν μ� ε�ρε1εισ�ν
β!βλ�ν, #π
 �πομν.σε�« α%το, γρ�φεσ1αι �πο!ησεν- #λλ5 κα& το;« #π
 περσ!δο«
?οψδα!οψ« #νελ1�ντα« ε?« Cεροψσαλ�μ #ρι1μ.σα«, 6σον εHρεν �3 α%τ�ν #λλοτρ!αι« γψναι3&
σψνοικο,ντα«, διεξ>ρισεν α%το;«- κα& τ5« γψναDκα« σ;ν τοD« τωκνοι« #πωλψσε C
39 το4τοψ« post ξρ�νοψ« transp. H 40 Σ�κρ�τη« �γωνετο : μαλαξ!α« �ν τ' ?οψδα!α
προεφ.τεψεν- παρ5 δ* τοD« kλλησιν �γν�ρ!ζετο, σοφοκλ'«- ε%ριπ!δη«- κα& σ�κρ�τη«-
Cπποκρ�τη«, =q�κλητο«, κα& #να3αγ>ρα«, κα& =ρ�δ�το« Ab 41 post Σογδιαν
« (σοψγ-
διαν�« P) add. τ
ν 3ωρ3ην διαδε3�μενο« Ab 42 � ]ωρ3οψ om. Ab Ν�μιο« : ν�1ο« P H K Ab
recte τ
ν om. Ab σοψγδιαν
ν P 42–43 Περσ�ν om. Ab 44 τεσσαρακονταοκτ> C
44–45 κατ5 – �γν�ρ!ζετο : �π& το4τοψ σ�κρ�τη« � φιλ�σοφο« [« φαψλ!σα« το;« Ψλλ.ν�ν
ν�μοψ« 1ανατο,ται, κ>νιον πιLν �ν τ� δεσμ�τηρ!�- �π& α%το, 1οψκψδ!δη« κα& 3ενοφ�ν
?στορικο!- κα& πλ�τ�ν � φιλ�σοφο«, μα1ητ�« σ�κρ�τοψ«, κα& #ρ!στιπο« Ab 44 το4τοψ« :
το4τοψ H 45 post �γν�ρ!ζετο add. σκηπ!�ν δ* q�μα!�ν +πατο«. πορ1.σα« καρξηδ�να,
#φρικ�ν α%τ�ν μετ�ν�μασε- γαλ�ται δ* κα& κελτο& q>μη« �κρ�τησαν- πλ�ν το, κα-
πιτ�λ!οψ- �3α!φνη« γ5ρ �πελ1�ντε« ξειμ�νο« �πικειμωνοψ, πολ;ν φ�νον κα& α?ξμαλ�σ!αν
ε?ργ�σαντο C 46 cξ
« Ab post κβ' : add. οHτο« κατ5 νεκτεναβL το, τ'« α?γ4πτοψ βα-
σιλω�« �πεστρ�τεψσεν- � δ* κατασοφισ�μενο«- κα& μα1Lν 6τι κατωπαψσεν = α?γψπτ!�ν
βασιλε!α μωξρι κα& α%το,, 3ψρ�μενο« � νεκτεναβL τ�ν Ψαψτο, κεφαλ�ν- κα& τ�ν στολ�ν
α%το, #λλ�3α«, Ψτωρ� σξ.ματι φψγ' �ξρ.σατο- κα& �ν μακεδον!α διωτριβε μα1ηματικο,
#στρολ�γοψ τωξνη ξρησ�μενο«- τ�τε προσοικειο,ται κα& Zλψμπι�δι τ' μητρ& #λε3�ν-
δροψ- κα& ο+τ� δι5 μαγγανε!α« Zλψμπι�δι μιγν4μενο«, Wτεκε τ
ν #λω3ανδρον- τ'« μακε-
δον!α« βασιλε4σαντο« φιλ!πποψ Wτη ε^κοσιν- κα& τ�ν 1εσσαλ!αν �ποτ�3αντο«. �ν h κα&
π�λιν κτ!σα«, �κ�λεσεν α%τ�ν 1εσσαλον!κην C : add. �φ E  οH #ριστοτωλη« κα& δημοσ1ωνη«
φιλ�σοφοι �ν Ψλλ�δι Ab 47 δ' : « H ΔαρεDο« – k3 om. H � EΑρσ�μοψ (#ρσαμο, Ab :
#ρσ5μ C) post k3 transp. T �βασ!λεψσε post Ναρσ'ν transp. Ab 48 #λω3ανδρο« δ* � τ�ν
μακεδ>ν�ν H 48–49 EΑλε3�νδροψ – Β�κτροι« : το,τον #λω3ανδρο« � φιλ!πποψ κα& �λψμ-
πι�δο« ψC
« βασιλε;« μακεδ�ν�ν ξειρ�σ�μενο«, κα1ε:λεν τ'« #ρξ'« Ab 48 δ* om. T
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τ
ν Β'σον #ναιρο,σιν �ν Β�κτροι«, κα& καταλ4εται = Περσ�ν βασιλε!α
�φE 6λοι« παρατε!νασα Wτεσι τ', τ5 μ*ν τ'« μετοικεσ!α« ο', τ5 δ* Ψ3'« σλ',
κα& μεταπ!πτει ε?« Μακεδ�να« = βασιλε!α. 19 EΑλω3ανδρο« δηλοD E Ιαδο,«
τ< #ρξιερεD δο,ναι α%τ< σψμμαξ!αν κατ5 Δαρε!οψ. το, δ* #πειπ�ντο«
Τ4ρον κα& Γ�ζαν π�λει« πορ1εD μετ5 κ�ποψ- Wν1α κα& σ�τψρον βλωπει
κα1 E +πνοψ« �ν τ$ πορ1.σει Τ4ροψ, φ.σαντο« α%τ< το, Zνειροκρ!τοψ-
σ� Τ4ρο«, EΑλω3ανδρε. ε:1 E ο+τ�« #ν'λ1εν ε?« E Ιεροψσαλ�μ �ποτ�3α«
α%τ�ν κα& παρ5 το, #ρξιερω�« λαβLν σψμμαξ!αν κα& [« 1ε
ν τιμ.σα«
κα& προσκψν.σα« �πεξ>ρησε πρ
« Πωρσα«.

47

EΑλω3ανδρο« � ΜακεδLν τ�ν Περσ�ν καταλ4σα« #ρξ�ν περι'γεν ε?« Μα-
κεδ�να«. οHτο« Ψβδ�μ8 Wτει τ'« Ψαψτο, βασιλε!α« ξειρ�σ�μενο« Πωρσα« Wτι
πρ
« το4τοι« τοD« Ψπτ5 Wτεσιν βασιλε4ει κα& Περσ�ν μετ5 τ
ν ΔαρεDον
Wτη «', μ'να« k3. 2 το4τοψ τελεψτ.σαντο« �ν Βαβψλ�νι διαδωξονται τ�ν
#ρξ�ν �π& μ*ν τ'« Μακεδον!α« Φ!λιππο« � #δελφ
« α%το,, EΑντ!γονο«
δ* τ�ν �π& τ'« EΑσ!α«, ΠτολεμαDο« δ* � Λ�γοψ κα& EΑρσιν�η« τ'« Μελε-
�γροψ 1ψγατρ
« τ�ν �π E Α?γ4πτοψ, κα& τ�ν �π& Σψρ!α« Σωλεψκο« �
Νικ�τ�ρ. 3 ΠτολεμαDο« το!νψν � Λ�γοψ �βασ!λεψσεν Α?γ4πτοψ Wτη
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49 β'σσον H παραλ4εται H K βασιλε!α : δψναστε!α Ab 50 �φ E – σλ' om. Ab μετοι-
κεσ!α« : μετοκεσ!α« T : μετοικησ!α« H 51–57 EΑλω3ανδρο« – Πωρσα« om. Ab 51 E Ιαδο,« Ta-
fel : Cαδο,« T : #gδο,« P K : α?δο;« H : ?αδδο,« exhib. C, sed aliter : non adhib. Ab 53 σ�τψρον
: σ�ντηρον H 54 α%τ< : α%τ
ν P 55 σ� : σο& P : σ5 Bekker post E Ιεροψσαλ�μ (Cεροσ�λψ-
μα H) add. κα& P H K cap. 47.2–3 EΑλω3ανδρο« – ε?« Μακεδ�να« (ε?« Μακεδ�να« : ε?« μακε-
δον!αν P : �ν α%τ$ H K) : κα& καταλ4εται = περσ�ν δψναστε!α. κα& μεταπ!πτει ε?« μακεδ�να«
= βασιλε!α Ab 3 post οHτο« (ο+τ�« H) add. � #λω3ανδρο« τ� Ab Ψαψτο, βασιλε!α« :
α%το, βασιλε!α« H K : βασιλε!α« α%το, Ab 4 τοD« om. P H K τ
ν om. H K 5 post
«' add. κα& C P H K 5–6 το4τοψ – #ρξ.ν : οHτο« #λε3�νδρειαν τ�ν μεγ�λην π>λιν κτ!ζει
�ν α?γ4πτ�- κα& τ�ν μ*ν περσ�ν βασιλε!αν �ξειρ>σατο. α?γ4πτοψ δ* κα& φοιν!κη« κα&
παλαιστ!νη« κα& σψρ!α« κα& π�ση« #σ!α«, μωγα« γεν>μενο« �κρ�τησε δψνατ�«- τελεψτ»
δ* �ν βαβψλ�νι, κα& διEα?ρεDται = βασιλε!α α%το, τετραξ�- ε^στε τ�ν βαβψλ�ν!αν κα& μα-
κεδ�ν!αν, #σ!αν τ* κα& τ�ν α^γψπτον Ab 6 μ*ν om. P H K 7 πτολομαDο« H λαγο, C
Ab 8 post �π& (alt.) add. τ'« H 9 post Νικ�τ�ρ (Νικ�ν�ρ apud Georg. Mon.) add. οHτο«
#ντι�ξειαν τ�ν μεγαλ�πολιν κτ!ζει, �π E Zν�ματι το, ψCο, α%το, #ντι>ξοψ- Wκτισεν δ* κα&
σελε4κειαν. λαοδ!κει�ν τ* κα& Wδεσσαν Ab λαγο, C Α?γ4πτοψ : �π E α^γψπτον H : πρ�το«
�ν α?γ4πτ� Ab
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μ'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« EΕπ!κοψρο« � φιλ�σοφο« �γν�ρ!ζετο.
4 ΠτολεμαDο« � Φιλ�δελφο« �βασ!λεψσεν Wτη λη'. οHτο« ’Εβρα!οψ« κατα-
δοψλ�σ�μενο« ε?« τ�ν ’Ελλην!δα μεταβ�λλειν #ναγκ�ζει φ�ν�ν �κ
τ'« ’ΕβραJδο« τ5« 1ε!α« γραφ�«. κα& ποιο,νται τ�ν Ψρμηνε!αν �νδρε« ο' �ν
σοφ!T παρ5 τοD« ’Εβρα!οι« �παινο4μενοι. τ'« 1ε!α« ο7ν γραφ'«
Ψρμηνεψ1ε!ση« κα& #ναγν�σ1ε!ση« �κπλαγ'να! τε τ
ν βασιλωα �π&
τ< κ�λλει τ�ν 1ε!�ν λογ!�ν κα& π�ντα« το;« �ν τωλει. παρ�ντο« ο7ν
Μενεδ.μοψ φιλοσ�φοψ κα& Δημητρ!οψ Φαληρω�« κα& 1αψμαζ�ντ�ν τ�ν
δ4ναμιν τ�ν λ�γ�ν bρ>τησεν � βασιλε4«, 6τι τοιο4τ�ν 2ντ�ν τ�ν
1ε!�ν λ�γ�ν, π�« ο%δε&« Cστορικ�ν X ποιητ�ν �μν.σ1η α%τ�ν; κα&
#πεκρ!1η Δημ.τριο«, 6τι ο%δε!« ποτε �τ�λμησεν το4τ�ν fχασ1αι, δι5
τ
 κα& Υε�πομπον 1ελ.σαντα Cστορ'σαι περ& α%τ�ν παραφροσ4νF
κρατη1'ναι κα& 2ναρ ?δεDν, 6τι το,το α%τ< σψμβωβηκε περιεργασαμων8
τ5 1εDα, κα& Υε�δεκτον τ�ν τραγ8δι�ν ποιητ�ν �ν Ψν& δρ�ματι
μνησ1ωντα τ�ν Cερ�ν το4τ�ν βιβλ!�ν τψφλ�1'ναι, Ψκατωροψ« δ* #πο-
σξομωνοψ« το, τολμ.ματο« κα& τ
 1εDον �3εψμενισαμωνοψ« �γιεD« γενωσ1αι.
5 ΠτολεμαDο« δ* � Ε%εργωτη«, � το, Φιλαδωλφοψ κα& Ε%ρψδ!κη« τ'« κα&
EΑρσιν�η«, �βασ!λεψσεν Wτη κ«'. κατ5 το4τοψ« το;« ξρ�νοψ« E Ιησο,« � το,
Σιρ�ξ, � τ�ν Σοφ!αν σψγγρ�χα«, παρE ’Εβρα!οι« �γν�ρ!ζετο. 6 Πτολε-
μαDο« � Φιλοπ�τ�ρ, � το, Ε%εργωτοψ ψC�«, �βασ!λεψσεν Wτη ιζ'. �π&
το4τοψ � λα
« τ�ν ’Εβρα!�ν α?ξμ�λ�το« �ν Α?γ4πτ8 #παξ1ε&« τοιο,-
τ�ν τι Wπα1εν- οHτο« γ5ρ προσωτα3ε τοD« Ψαψτο, �πασπισταD« �λωφαν-
τα« πεντακοσ!οψ«, ο?« ε:ξεν, ποτ!σαι ο^ν8 λιβαν�τ<, 6π�« fπαντα«
το;« E Ιοψδα!οψ« διE α%τ�ν #πολωσF. ε%3αμων�ν δ* �κε!ν�ν οC �λωφαντε« ε?«
το;« ?δ!οψ« στρατι>τα« τε κα& δ.μοψ« �μπηδ.σαντε« πολ;ν α%τ�ν 2ξ-
λον �ν τ$ περιεξο4σF μαν!T κατωσφα3αν- κα& ο+τ�« σ�1ωντε« μετ E ε%ξα-
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10 μα' Ab το4τοψ« : το4τοψ H 11 πτ�λομαDο« H 11–13 ’ Εβρα!οψ« – γραφ�« : προ-
τρωπει το;« �κ τ�ν ?δα!�ν (οψ add. in mg. m2) νομομα1ε&« Ψρμηνε,σαι τ5« 1ε!α« γραφ5«, �κ
τ'« ΨβραJδο« ε?« τ�ν Ψλλ.ν�ν γλ�σσαν Ab 12 μεταβ�λλειν #ναγκ�ζει φ�ν�ν : με-
ταβ�λλει φ�ν�ν P : μεταβ�λλειν φ�ν�ν #ναγκ�ζει H K 14–25 τ'« – γενωσ1αι : �ν Ψβ-
δομ.κοντα =μωραι« κα1Jσα« α%το;« �ν τ' φ�ρ� #ναδ4ο, κα& σψγκρ!να« τ5« π�ντ�ν
Ψρμηνε!α« Ab 15 Ψρμηνεψ1ε!ση« κα& om. H K post #ναγν�σ1ε!ση« add. [« φησ&ν ?>σηπο«
C τε om. H 16 λ�γ�ν C H K : non adhib. Ab π�ντα« το;« : π�ντε« οC H K 17 Με-
νεδ.μοψ : μ*ν �νδ.μοψ H : με �δ.μοψ ut vid. K 18 τοιο4τον T 19 X om. T 21 1ε�πεμπ-
τον P H K 22 το,το : το4τ� T H K 23 τ�ν : τ
ν Bekker, fort. recte (vel τ
ν τ�ν)
24–25 #ποιξομωνοψ« P 25 το, – �3εψμενισαμωνοψ« om. H K 26 πτολομαDο« H δ* om. C
Ab τ'« om. P κα& alt. om. Ab 27 #ρσεν�η« Ab κε Ab το4τοψ« : το4τοψ H 28 σψγ-
γραχ�μενο« C 28–29 πτολομαDο« H 29 � alt. om. T 30 #ξ1ε&« Ab 32 πεντα-
κοσ!οψ« om. T ο?« ε:ξεν om. H K ο^ν8 λιβαν�τ< (sic C) : οjν� λιβαν�τ�ν T : ο:νον λι-
βαν�τ�ν P H K 33 #πολωσει T 34 πολλ;« H 34–35 2ξλο« H 35 μετ5 P H K
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ριστ!α« #πελ41ησαν ε?« τ5 ^δια. 7 ΠτολεμαDο« � EΕπιφαν.«, � το, Φι-
λοπ�τορο« ψC�«, �βασ!λεψσεν Wτη κδ'. 8 ΠτολεμαDο« � Φιλομ.τ�ρ, �
το, EΕπιφανο,« ψC�«, �βασ!λεψσεν Wτη λε'. �π& το4τοψ EΑντ!οξο« το;«
Μακκαβα!οψ« μ� βοψλομωνοψ« μιαροφαγεDν �κ�λαζεν. �π& Πτολεμα!οψ
το, Φιλομ.τορο« Cερ�τεψον E Ιοψδα!οι« ’Nρκαν
« κα& EΑριστ�βοψλο«, κα&
’Nρκαν< μ*ν σψνεμ�ξει τ
 δημοτικ�ν, EΑριστοβο4λ8 δ* οC CερεD«. 9 Aν δω
τι« EΟν!α« Zν�ματι, ε%σεβ�« κα& δ!καιο«, �κ τ�ν Cερω�ν, V« κα& #νομβρ!αν
Wλψσεν ε%3�μενο«. το,τον bν�γκασαν εϊ3ασ1αι περ& ν!κη«. � δ* ηϊ3ατο
λωγ�ν- Υε* δωσποτα, μ.τε τ< δ.μ8 κατ5 τ�ν Cερω�ν σοψ μ.τε τοD« Cε-
ρε,σιν κατ5 το, δ.μοψ σοψ βοη1.σF«. το,τον δ* ε%1ω�« �λ!1ασαν, κα&
παρεψ1; = 1ε!α δ!κη το4τοψ« μετελ1ο,σα �π'λ1ε κατ E α%τ�ν Πομπ.ιο«,
� ’Ρ�μα!�ν στρατηγ�«, κα& τ�ν π�λιν �π�ρ1ησε. κα& ε?σελ1Lν ε?« τ5 fγια
τ�ν 4γ!�ν διE ε%σωβειαν ο%δεν
« τ�ν Cερ�ν σκεψ�ν aχατο, κα!περ πολ-
λ�ν ξρημ�τ�ν 2ντ�ν, #λλ5 κα& #νακα1»ραι τ
 Cερ
ν κα& τ5« 1ψσ!α«
�πιτελεDν προσωτα3ε. Wπεμχε δ* EΑριστ�βοψλο« δ�ρον ΠομπηJ8 �μπελον
ξρψσ'ν διακοσ!�ν ταλ�ντ�ν, �γξειρισ1ε&« τ�ν Cερατε!αν κα& �πικρ�-
τειαν τ�ν E Ιοψδα!�ν. 10 ΠτολεμαDο« � το, Φιλομ.τορο« #δελφ�«, �
Ε%εργωτη«, βασιλε4ει Wτη κ1'. ΠτολεμαDο« � Φο4σκ�ν �βασ!λεψσεν Wτη ιζ',
μ'να« k3. ΠτολεμαDο« � �πικλη1ε&« EΑλε35« �βασ!λεψσεν Wτη ι'. ΠτολεμαDο«
� Δε4τερο« Σ�τ.ρ, � ψC
« το, Δεψτωροψ Ε%εργωτοψ κα& Κλεοπ�τρα« τ'«
Ε%εργωτιδο«, �βασ!λεψσεν Wτη η'. ΠτολεμαDο« � �πικλη1ε&« Νωο« Διον4σιο«
�βασ!λεψσεν Wτη λ'. 11 Κλεοπ�τρα = το, Νωοψ Διονψσ!οψ 1ψγ�τηρ τε-
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36–37 ΠτολεμαDο« (πτολομαDο« H) – κδ' om. Ab (homoeotel.); re vera hic Ptolemaeus filius erat
Euergetis (vide introd. III.3.1.1) 37 πτολομαDο« H 38–52 �π& – E Ιοψδα!�ν : τ� κδ Wτη
α%το,, #ντ!οξο« βασιλε;« σψρ!α«- �περηφαν!α #ρ1ε&«, πτολεμαDον πολεμεD- κα& τ�ν α^γψπ-
τον δι>σα« πολιορκεD τ�ν ?εροψσαλ�μ κα& τ
ν 1εDον να
ν κα& τ
ν Cερ
ν ν�μον βεβηλοD κατ5
τ�ν προφητε!αν το, δανι�λ- κα& ΨλληνισμLν μιαροφαγ!α« τοD« ?οψδα!οι« νομο1ετεD- �φE o οC
μακκαβαDοι πρ�μαξοι τ'« ε%σεβε!α«, πολλοD« κα& πικροD« αCκισμοD« τ'« 1ε!α« �περ.1λησαν
νομο1εσ!α«, μωξρι 1αν�τοψ Ab 38 post EΑντ!οξο« add. �πιφαν�« (� �πιφαν�« P) P H K (�πι-
φαν�« etiam exhib. C, sed aliter) 39 μακαβα!οψ« T H �κ�λασεν H πτ�λομαDοψ H
42 EΟν!α« : �ν!α« T : #ναν!α« H 43 διωλψσεν H K το,τον : το4τ8 P : το4τ� K bν�γκα-
σεν P 45 βοη1.σει« P H 46 �π'λ1ε (sic C) : �π.γαγε P H K : non adhib. Ab Πομπ.ιο«
(post Πομπ.ιο« add. μ�γνο« C), � ’Ρ�μα!�ν στρατηγ�« (sic C) : πομπ.gον q�μα!�ν στρατη-
γ
ν V« P H K : non adhib. Ab 47 post π�λιν add. α%τ�ν H K 49 κα& #νακα1»ραι : κα1»ραι
P 52 τ�ν om. T πτολομαDο« H post � alt. add. δε4τερο« P H K 53 ΠτολεμαDο« (-αι-
μαDο« T) : πτολομαDο« H Φο4σκ�ν : fort. scrib. Φ4σκ�ν 54 μ'να« k3 : �π& α%το, τ5 κατ5
?ο4δαν τ
ν μακκαβαDον �πρ�ξ1η Ab � om. T #λε3»« C P (sine acc. Ab) πτολομαDο« (alt.)
H 55 τ'« om. H K 56 πτολομαDο« H δι�νψσο« Ab recte 57 post λ' add. �π& το4τοψ
πομπ.gο« � τ�ν q�μα!�ν στρατηγ
«, εiλεν τ�ν σψρ!αν π»σαν κα& ?οψδα!αν, κα& τ�ν α%τ'«
βασιλε!αν q�μα!οι« �πωτα3εν- κα& �κβαλLν τ'« #ρξCερ�σ4νη« #ριστ�βοψλον, δωσμιον σ;ν
τοD« παισ& παρωπεμχεν ε?« q>μην- κα& �π&βαλLν μωρο« φ�ρ�ν τοD« ?οψδα!οι«, �ρκαν
ν τ
ν
#ριστοβο4λοψ #δελφ
ν #νωδει3εν #ρξE Cερωα- οHτο« δ* φιλ!αν ε:ξεν πρ
« #ντ!πατρον τιν5
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λεψτ.σαντα διαδωξεται τ
ν πατωρα, κα& σψμβασιλε4ει α%τ$ ΠτολεμαDο«
� #δελφ�«. το,τον διενεξ1ωντα πρ
« α%τ�ν #νελο,σα μ�νη κατωσξε τ�ν
#ρξ�ν κα& βασιλε4ει Wτη κβ'.

48 6Οτι �ν τ< #ρι1μ< τ�ν ξρ�ν�ν δ' μ�νον Wτη τ'« βασιλε!α«
Κλεοπ�τρα« δεD #ρι1μεDν

E Ιο4λιο« ΚαDσαρ κατ5 τ
 τωταρτον Wτο« τ'« βασιλε!α« Κλεοπ�τρα« �π

τ�ν ’Ρ�μα!�ν #ναρρη1ε&« +πατο«, ε?« τ�ν #νατολ�ν σ;ν πολλ$ κατελ-
1Lν δψν�μει κα& πολλο;« τ�ν α%τ�1ι τροπ�σ�μενο« κα& �ποφ�ροψ«
καταστ.σα« ?δ!οψ« τ�ν τ�π�ν κα1!στησιν �πιμελητ�«. 2 EΑντ!πατρον
μ*ν ο7ν τ
ν EΑσκαλ�ν!την τ'« Παλαιστ!νη« κατωστησε διοικητ.ν. ψC
«
δ* Aν � EΑντ!πατρο« ’Ηρ>δοψ τιν
« τ�ν �ν νε�κ�ροι« #ρι1μοψμων�ν
κα& τ�ν α%τ�1ι το, EΑπ�λλ�νο« Cεροδο4λ�ν. παDδα δ* 2ντα ποτ* τ
ν
EΑντ!πατρον λFστα& #ναρπ�σαντε« E ΙδοψμαDοι κατεDξον, λ4τρα �π*ρ
α%το, κομιεDσ1αι �πειληφ�τε«. το, δ* πατρ
« α%το, ε?« Wσξατον πεν!α«
�ληλακ�το« Wμενε παρ5 τοD« 4ρπ�σασι δοψλε4�ν κα& τοD« �κε!ν�ν W1εσιν
#νατρεφ�μενο«. 3 #ναιρε1ωντο« δ* το, EΑντιπ�τροψ φαρμ�κ8 βασκαν!T
τ'« πολλ'« ε%δαιμον!α« �π
 Βαλλ!ξοψ τιν
« E Ιοψδα!οψ διαδωξονται οC
παDδε« α%το, τ�ν #ρξ.ν, ’Ηρ>δη« κα& Φασ�ιλο«, κα& � μ*ν τ�ν E Ιδοψ-
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T[C]PH[K] Ab 3 a E Ιο4λιο« T[C]PH[K]Hh Ab 5 a τροπ�σ�μενο« TCPH[K]Hh Ab

#σκαλον!την ε?δ�λ�δοψλον, τ
ν πατωρα =ρ>δοψ, Vν κατωστησεν �π!τροπον τ'« ξ>ρα«
(post haec exhib. 48.9 παDδα etc. quae vide) Ab διον4σοψ Ab recte  58 τ
ν πατωρα διαδω-
ξεται H ΠτολεμαDο« : πτολεμαDον T : πτολομαDο« H 59 διενεξ1ωντα : διαδεξ1ωντα H
cap. 48.1–5 6Οτι – α%τ�1ι : cf. C (f. 17v, l. 19–22) #νελ1Lν δ* κα& ε?« τ�ν #νατολ�ν �ν τ�
τετ�ρτ� Wτει τ'« κλεοπ�τρα« τ'« �ν τ' α?γ4πτ� βασιλεψο4ση«, σ;ν πολλ' δψν�μει
�πεστρ�τεψσε κα& κατ5 πομπηJοψ μ�γνοψ το, πεν1ερο, α%το,. κα& το,τον φ1�σα« ε?« τ�ν
τ'« α?γ4πτοψ ξ>ραν, #νεDλε- κα& π�λει« τ�ν τ'« #νατολ'« (post haec exhib. τροπ�σ�μενο«
etc.) 1–2 6Οτι – δεD #ρι1μεDν (δεD #ρι1μεDν : διαρι1μεDν T : δεD #ρι1μ.σασ1αι H) om. Ab (vide
introd. III.3.2, p. 111*sq.) 1 τετ�ρτ8 μ�ν8 Wτει P H K 2 #ρι1μ.σασ1αι H 3 E Ιο4λιο«
(?ο4λλιο« H : Cο4λιο« Hh) post Κλεοπ�τρα« transp. Hh ΚαDσαρ om. Hh post κατ5 add. ο7ν
Hh  3–4 �π
 – +πατο« : α%τοκρ�τ�ρ q�μα!�ν #ναδειξ1ε&« Ab : om. Hh 4–5 κατελ1Lν
(#νελ1Lν T) δψν�μει : δψναστ!α κατελ1Lν Hh 6–9 EΑντ!πατρον – Cεροδο4λ�ν om. Ab
7 ο7ν om. C post EΑσκαλ�ν!την add. τ�ν H 8 Aν : ~ν Hh � om. P H K τιν
« : το, Ψν
«
C τ�ν : τ
ν Hh 9 δ* om. H K 11 κομιεDσαι Hh αισξ�την πεν!αν Hh 12 Wμεινε C P
Hh post 4ρπ�σασι (#ρπ�3ασι Ab) add. β!α H 13 τρεφ�μενο« P H K 13–22 #ναι-
ρε1ωντο« – διωφ1ειρε om. Ab 13–14 βασκαν!T – E Ιοψδα!οψ om. Hh 14 Βαλλ!ξοψ : μαλ!ξ1η
C 15 α%το, om. H φασ�ηλο« C Hh 15–16 CδοψμαDαν Hh
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μα!αν κα& τ�ν ’ Ιεροσολ4μ�ν �κληρ>σατο γ'ν, τ�ν δ* E Ιοψδα!αν κα& Γα-
λιλα!αν � ’Ηρ>δη«. 4 γνο;« δω, [« ’Nρκαν
« � πρ
 α%το, βασιλε4σα«
τ
ν το, Δαψ&δ τ�φον #νο!3α« τρισξ!λια Wλαβε τ�λαντα, eνοι3ε κα&
α%τ
« κα& ξρ.ματα μ*ν ο%ξ εHρεν, κ�σμον δ* ξρ4σεον κα& κειμ.λια
πολλ5 #νε!λετο. πειρα1ωντο« δ* α%το, �νδοτωρ� ξ�ρεDν, οH τ5 σ>ματα
Δαψ&δ κα& Σολομ�ντο« �τω1ησαν, π,ρ �3ελ1
ν δ4ο τ�ν δορψφ�ρ�ν
διωφ1ειρε. 5 γεν�μενο« δ* κα& ε?« τ�ν Α^γψπτον E Ιο4λιο« τ'« Κλεοπ�τρα«
κρατ4νει τ�ν #ρξ.ν, τ�ν �πιτι1εμων�ν #ναστε!λα« τ5« �πιβοψλ�«, κα&
τ5 �π& τ'« #νατολ'« fπαντα διοικησ�μενο« �παν'λ1εν ε?« τ�ν ’Ρ>μην.

49 Γ�ιο« E Ιο4λιο« ΚαDσαρ

Γ�ιο« E Ιο4λιο« ΚαDσαρ �βασ!λεψσεν Wτη δ' κα& μ'να« ζ'. ΚαDσαρ δ*
�πεκλ.1η, V λωγεται #νατομ., 6τι 1ανο4ση« τ'« μητρ
« α%το, �ν τ<
�ν�τ8 μην& τα4την #νατεμ�ντε« �3.γαγον α%τ�ν. οHτο« κα& δικτ�τ�ρ
�κλ.1η, 6 �στι μον�ρξη«. δικτατ�ρ!α δω �στιν #ρξ� #νψπε41ψνο«.
μετ�ν�μασται δ* � �πονομαζ�μενο« Κψιντ!λιο« μ�ν E Ιο4λιο« δι5 Κα!σα-
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§ 1: cf. Georg. Mon. 293.9–15; 3–6

TCPH[K]Hh Ab cap. 49 CF1PH[K] Hh

16 κα& τ�ν ’ Ιεροσολ4μ�ν (Cεροσ�λψμον P K) om. Hh κατεκληρ>σατο Hh γ'ν, τ�ν δ* :
γ'ν, � δ* τ�ν P Cοψδα!αν δ* Hh 17 post � ’Ηρ>δη« (� ’Ηρ>δη« : =ρ>δη« Hh : om. P) add.
V« μετ E Zλ!γον παρ5 q�μα!�ν κα& βασιλε;« τ�ν ?οψδα!�ν #ναδε!κνψται C [« ’Nρκαν
« :
ο�ρκαν
« T : [« σιρκαν�« H : [ψρκαν
« Hh βασιλε4σα« : βασιλε;« Hh 18 Wλαβε : εHρε Hh
κα& : δ* H : δ* κα& K Hh 19 ξρ4σε�ν T 20 #ν.λεν H �νδ�τερον Hh τ5 σ>ματα : τ

σ�μα το, H 21 σολομ>ντο« Hh 22 γεν�μενο« : #φικ�μενο« Ab τ�ν om. H post Α^-
γψπτον add. � C Hh Ab 23 �πιβοψλ�« : βοψλ�« H K 23–24 κα& – ’ Ρ>μην : φιλ.σα« α%τ�ν
[« ε%πρεπεστ�την ο7σαν C 24 ε?« : πρ
« Ab cap. 49.1–7 Γ�ιο« – μοναρξ.σαντο« : μο-
ναρξ.σα« δ* � α%τ
« ?ο4λιο« κα!σαρ � κα& δικτ�τ�ρ, μετατα,τα τ�ν π�ντ�ν �κρ�τησεν
�ν �περηφαν!α κα& τψρανν!δι �π& Wτη δεκαοκτ>. οHτο« δ* κα& τ
 β!σε3τον εHρε- κα& ν�μοψ«
q�μα!οι« δωδ�κε- κα& μ'να« �π�ν�μασε- δικτ�τ�ρ δ* �κλ.1η 6 �στι μον�ρξη«- δικτατορ!α
γ�ρ �στιν #ρξ� #νψπε41ψνο« C : om. Hh 1 Γ�ιο« E Ιο4λιο« ΚαDσαρ : βασιλε!α ρ>μη«
�βασ!λεψσεν γ�gο« ιο4λιο« κα!σαρ F1 : post ΚαDσαρ add. πρ�το« q>μη« H K (γ�ιο« ?ο4λιο«
κα!σαρ in textu et γ�ιο« ?ο4λιο« κα!σαρ πρ�το« q>μη« in mg. exhib. P) 2 ΚαDσαρ δ* : cf. C
(17v, l. 9–11) k�« κα!σαρο« ?οψλJοψ το, δgκτ�τορο«- V« ο%κ �γενν.1η- #λλ5 τ'« α%το,
μητρ
« τελεψτησ�ση« �ν τ� �νν�τ� μην�, #νωκειραν α%τ�ν- κα& �3ωβαλον α%τ
ν βρωφο«- δg

κα!σαρ �λωγετο- 6περ q�μαgστ� Ψρμηνε4εται = #νατομ. 4 οHτο« : ο+τ�« F1 δικ�τορ F1
5 δικατορ!α F1 K δω �στιν : δ* Aν F1 6 κιντ!λιο« F1 6–7 δι5 Κα!σαρα : δ* κα!σαρ F1
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ρα, [« �ν το4τ8 α%το, μοναρξ.σαντο«. 2 � α%τ
« E Ιο4λιο« μεγ!στοι«
#γ�σι Γερμανο;« κα& Γ�λλοψ« κα& Βρεττανο;« ξειρ�σ�μενο« �ποφ�ροψ«
τοD« ’Ρ�μα!οι« πεντακοσ!α« π�λει« ο?κοψμωνα« κατεστ.σατο. 3 το4τ8
�τωξ1η jππο« #ντ& Zπλ'« ξηλ5« Wξ�ν κα& μηδωνα kτερον #ναβ�την
δεξ�μενο« X α%τ�ν, [« � Βοψκωφαλο« τ
ν EΑλω3ανδρον. 4 το4τ8
μωλλοντ! ποτε τ�ν αϊλειον �3ιωναι 14ραν, #περξομων8 �π& τ
 βοψ-
λεψτ.ριον, ε?κLν α%το, πρ
 τ�ν 1ψρ�ν Ψστ�σα α%τομ�τ�« κατωπεσε,
κα& πρ
« το4τ8 ξ�ρτην α%τ< τι« �πωδ�κεν Wξοντα π»σαν τ�ν κατE
α%το, μελετ�μωνην �πιβοψλ.ν. κα& νομ!σα« �λλο τι ε:ναι κα& μ� �ντψ-
ξ>ν, #λλ5 δεδ�κL« Ψτωρ8 φψλ�ττειν, �σφ�γη �π
 Βρο4τοψ κα&
Κασσ!οψ �ν τ< βοψλεψτηρ!8.

50 EΟκτ�βιο« Αϊγοψστο«

EΟκτ�βιο« Aϊγοψστο« ΚαDσαρ �βασ!λεψσεν Wτη ν«', #φE οH Αϊγοψστοι
οC ’Ρ�μα!�ν βασιλεD«, κα& � μ�ν Αϊγοψστο« �κλ.1η, 6 �στι σεβαστ�«,
Σε3τ!λιο« πρ&ν Zνομαζ�μενο«. τ$ δ* νψκτ!, — �γενν.1η, ε:δεν � πατ�ρ
α%το, κα1 E +πνοψ« �κ τ�ν κ�λπ�ν τ'« γψναικ
« α%το, τ
ν aλιον
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2–4 EΟκτ�βιο« – Zνομαζ�μενο«: cf. Georg. Mon. 293.20–294.3

CF1PH[K] Hh

7 α%το, : #π
 F1 � α%τ
« E Ιο4λιο« (Cοψλιο« Hh) : οHτο« C 8 Βρεττανο;« : βρετ�νοψ« H :
βελτανο,« Hh 10 #ντ& Zπλ'« : #ντιZπ'« H ξαλ5« H 11 � om. H K Βοψκωφαλο« :
βοψκεφ�λο« F1 : βοψκεφ�λα« P H K 11–17 το4τ8 (το,το H) – βοψλεψτηρ!8 : μετ5 δ* τ�ν
τελεψτ�ν ?οψλ!οψ κα!σαρο«- �πελω3ατο = σ4γκλητο« q>μη«, τ
ν αϊγοψστον Zκταβιαν
ν-
τ
ν σψγγενωα ?οψλ!οψ κα!σαρο«- κα& #ντ>νιον τ
ν το, α%γο4στοψ γαμβρ
ν �πE #δελφ'-
κα& τ
ν λεπDδον- κα& �γωννοντο οC τρεD« τριοψμμοιρ�τορε«- οHτοι διlκοψν τ5 q�μα!�ν
πρ�γματα- προβαλλ�μενοι κατ E Wτο«, �π�τοψ« ο?« �βο4λοντο C 12 #περξομων8 : #περ-
ξομωνοψ F1 : #ρξομων8 H 13 α%τομ�το« Hh 14 πρ
« το4τ8 (per comp. F1 (fort. πρ

το4τοψ)) : πρ
« το,το H K Hh �πιδωδ�κεν Hh 15 �λλ� F1 16 Ψτα!ρ8 F1 �σφ�γη
om. F1 (sed vide infra) Βρο4τοψ : ut vid. αρο4τοψ Hh 17 post βοψλεψτηρ!8 add. #νηρω1η
F1 cap. 50.1–2 EΟκτ�βιο« – Αϊγοψστοι : Hh (139v, col. 1, l. 1–140r, col. 1, l. 8) ~ Georg. Mon.
293.12–18 (π�ντ�ν – προσηγορε41ησαν) 1 EΟκτ�βιο« Αϊγοψστο« : βασιλε!α α%γο4στοψ
Wτη ν« in mg. C : ante tit. add. βασιλε!α α%γο4στοψ F1 2 EΟκτ�βιο« : οHτο« � C 3 post σε-
βαστ�« add. πρ�τερον Hh (cf. Georg. Mon. 294.2) 4 Σε3τ!λιο« : σεκστ.λιο« F1 : σε3τ!λο« H
K : εκστ.λιο« Hh (sic Georg. Mon.) πρ&ν om. Hh (cf. Georg. Mon. 294.3) 5 το, κ�λποψ C
τ
ν om. H
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#νατωλλοντα. 2 EΑντ>νιο« δω, στρατηγ
« κα& +πατο« ’Ρ�μα!�ν,
#νελLν Κ�σσιον κα& Βρο,τον, το;« φονε4σαντα« E Ιο4λιον Κα!σαρα, Aλ-
1εν �ν Σψρ!T Wρ�τι κρατη1ε&« Κλεοπ�τρα«- 61εν �πανελ1εDν ε?« ’Ρ>μην
ο%κ �γν>κει, [« λ�γον #ποδ>σ�ν. � γο,ν Αϊγοψστο« τ�ν �3 E Ιταλ!α«
σψνα1ρο!σα« δ4ναμιν κ�τεισιν �π& EΑντ>νιον, κα& γενομωνη« σψμβολ'«
=ττ»ται EΑντ>νιο« κα& φε4γει μετ5 τ'« Κλεοπ�τρα« ε?« Α^γψπτον, κα&
� μ*ν EΑντ>νιο« Ψαψτ
ν διεξρ.σατο, = δ* Κλεοπ�τρα ε%λαβοψμωνη τ
ν
�ν τ$ ’Ρ>μF 1ρ!αμβον κα& σψσξε1εDσα #σπ!δα τ
 1ηρ!ον Ψαψτ$ προσ-
ενεγκαμωνη τελεψτt. 6Ηλιο« κα& Σελ.νη, τ5 τα4τη« τωκνα, σψσξε1ωντα
προ.ξ1η �ν τ< 1ρι�μβ8 ’Ρ>μη«. 3 �π& Α%γο4στοψ #ρξ�ν = τετ�ρτη
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§ 2: cf. Georg. Mon. 294.3–6 § 3: cf. Georg. Mon. 294.15–17

CF1PH[K] Hh

6 post #νατωλλοντα (#ν!σξοντα H) exhib. C § 3 6–12 EΑντ>νιο« – διεξρ.σατο : τ� δ* πεν-
τεκαιδεκ�τ� Wτει το, α%το, α%γο4στοψ, τψραννησ�ντ�ν τ�ν α?γψπτ!�ν- κα& κλεοπ�τρα«
τ'« κτισ�ση« �ν #λε3ανδρε!α τ' μεγ�λη τ
ν φ�ρον- ε?« τ�ν ν'σον τ�ν λεγομωνην κωοψσαν-
κατωναντι #λε3ανδρε!α« ο7σαν [« #π
 μιλ!�ν τεσσ�ρ�ν- κα& προσξ�σ�ση« γ'ν κα&
λ!1οψ« μωξρι τ'« φ�ροψ πρ
« τ
 βαδ!ζεσ1αι �π
 #ν1ρ>π�ν κα& κτην�ν τ�ν 1�λασσαν-
κα& ξ1�να τ�ν �γρ5ν ποιησ�ση«- κα& τ'« τψρανν!δο« τ�ν α?γψπτ!�ν- κα& κλεοπ�τρα«
τ'« βασιλ!σση« α%τ�ν γν�σ1ε!ση« τοD« q�μα!οι«, �3'λ1εν #π
 q>μη« � #ντ>νιο« μετ5
δψν�με�« πολλ'«- κα& φ1�σα« #λε3�νδρειαν τ�ν μεγ�λην, eρ3ατο πολιορκεDν α%τ.ν-
#πατη1ε&« δ* κα& Wρ�τι βλη1ε&«, �φ!λησε κα& α%τ
« τ�ν κλεοπ�τραν- κα& �πετ�γη α%τ'-
Aν γ5ρ [« ε^ρηται π�νψ [ραιοτ�τη- κα& Wλαβεν α%τ�ν γψναDκα- καταλιπLν τ�ν #δελφ�ν
α%γο4στοψ κα!σαρο« το, Zκταβιανο,- κα& μελετ.σα« τψρανν!δα κατ5 q�μα!�ν μετ5 τ'«
κλεοπ�τρα«- βοψλ�μενο« παραλαβεDν τ�ν q>μην- γν�σ1ε!ση« δ* τ'« τοια4τη« τψρανν!δο«
q�μα!οι«, ε%1ω�« � α%τ
« αϊγοψστο« κα!σαρ [πλ!σατο κατE α%τ�ν- ζε43α« κα& τ�ν ?δ!αν
#δελφ�ν τ�ν γψναDκα το, #ντ�ν!νοψ (scrib. #ντ�ν!οψ), μ�ρκ� #γρ!ππα- Vν #πελω3ατο
#π
 τ'« σψγκλ.τοψ [« δψνατ
ν 2ντα- κα& μετ E α%το, κα& τ�ν στρατι�τικ�ν δψν�με�ν
φ1�σα« ε?« τ�πον λεγ�μενον λεψκ�τον, σψνωκροψσε τ� #ντ�ν!� κα& τ' κλεοπ�τρα π�λε-
μον ναψμαξ!α« μωγαν. κα& τοσο,τον πλ'1ο« �σφ�γη #π
 το, λαο, το, #ντ�ν!οψ κα& τ'«
κλεοπ�τρα«, _στε τ5 +δατα τ'« 1αλ�σση« αjμασι μιγωντα, κ4ματα αCμ�τ�ν κα& μ�νον
φα!νεσ1αι- κα& νικ.σα« � α%τ
« αϊγοψστο«, �φ�νεψσε τ
ν #ντ>νιον. κα& τ�ν κλεοπ�τραν
παραλαβLν, α?ξμ�λ�τον ε?« q>μην eγαγεν C 6 στρατηγ
« : στρ�τ�ρ F1 7 κ�σιον
H Βρο,τον : #ρ4τον Hh 8 �ν om. Hh  κρατην1ε&« F1 �πελ1εDν F1 �ν q>μη Hh
9 α+γοψστο« Hh 10–11 κα& γενομωνη« σψμβολ'« (σψμβολ'« : σψμπλ�κ'« Hh) =ττ»ται
(κτ»ται F1) EΑντ>νιο« om. H K 11 τ'« om. Hh 12 Ψαψτ
ν διεξρ.σατο (δι�ξειρ.σατ�
Hh) : Ψαψτ
ν διαξειρ!ζει P : διE α%τ
ν �γξειρ.σατο H : Ψαψτ
ν διδιεξειρ!σατο K 13 κα&
σψσξε1εDσα : κατασξε1.σα H : καταξε1εDσα K : om. C τ� 1ηρ!� F1 Hh Ψαψτ�ν Hh (F1 per
comp.) 14 6Ηλιο« (aλιο« δ* Hh) – τωκνα : τ5 δ* α%τ'« τωκνα- aλιο« κα& σελ.νη C
15 προ.ξ1ησαν Hh τ< om. H K post ’ Ρ>μη« add. μετ5 δ* τ�ν τοια4την ν!κην � α%τ
«
αϊγοψστο« κα!σαρ- fμα #γρ!ππα στρατηγ� τ� γαμβρ� α%το, παρελ1Lν τ�ν ε%ρ>πην
π»σαν, �πωρασεν #π
 το, βψζαντ!οψ �π& τ�ν ξαλκηδ�να π�λιν τ'« #σ!α«. κα& �πο!ησεν
ε%1ω�« �ρξοντα �ν τ' βι1ψν!α, �κ τ�ν ?δ!�ν α%το, #ν1ρ>π�ν Zν�ματι λα,σον- �πειδ�
πρ
 α%το, � πομπ.gο« μ�γνο«, Aν λαβLν τ�ν τ'« βι1ψν!α« #ρξ.ν- τελεψτ.σαντο« το,
τοπαρξο,ντο« α%τ'« νικομ.δοψ«- το, �κ γωνοψ« τ�ν μακεδ�ν�ν- �πωτα3ε δ* κα& τ�ν
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λαμβ�νει βασιλε!α, Yν � Δανι�λ �ν τ$ τ�ν τεσσ�ρ�ν 1ηρ!�ν Zπτασ!T
τωταρτον 1ηρ!ον φοβερ
ν Zνομ�ζει. 4 bγαπ»το δ* �π
 Α%γο4στοψ
Μηκ.να«, #ν.ρ τι« σοφ�«- 6« ποτε δικ�ζοντο« το, κα!σαρο« κα& πολλ�ν
1�νατον καταχηφισαμωνοψ μ� δψν�μενο« δι5 τ
 πλ'1ο« το, λαο, �ντψ-
ξεDν α%τ< Wγραχεν- #ν�στη1ι, δ.μιε- κα& σφραγ!σα« Wρριχεν �ν τ<
κ�λπ8 α%το,. 6περ #ναγνο;« � καDσαρ #νωστη κελε4σα« #ργ'σαι τ5
κρι1ωντα �π E α%το,. 5 π�λιν δω τι« τ�ν στρατι�τ�ν φιλο4μενο« παρE
α%τ< �δε.1η τ'« ε?« τ
 βοψλεψτ.ριον α%το, παροψσ!α«. ε?π�ντο« δ*
α%τ
ν μ*ν #σξολεDσ1αι, �πιτρωχαι δω τινι τ�ν φ!λ�ν παραγενωσ1αι κα&
τ�ν ξρε!αν πληρ�σαι, Zργισ1ε&« Wφη- �γL μωντοι, �σ�κι« rν τ'« �μ'«
�πικοψρ!α« �δε.1η«, ο%κ �λλον #ντ E �μο, Wπεμχα. �ρψ1ρι�σα« ο7ν � καD-
σαρ σψναπ'λ1ε κα& σψνωπρα3εν. 6 ε:ξε δ* κα& EΑ1ην�δ�ρον τ
ν EΑλε3-
ανδρωα, σοφ>τατον π�νψ- V« �ν τοD« α?σξ!στοι« Wργοι« το, κα!σαρο«
�λωγξ�ν α%τ
ν �πην>ρ1οψ. � δ* καDσαρ πολλ�κι« �ν τ$ σψγκλ.τ8 τ
ν
EΑ1ην�δ�ρον �παιν�ν προσετ!1ει, [« κα& α%τ
« �κεDνο« �π
 EΑ1ηνοδ>ροψ
δι>ρ1�ται, κακ
ν β!ον πρ�τερον �σξηκ>«. � γο,ν EΑ1ην�δ�ρο« κα-
ταγηρ�σα« wτησεν ε?« τ�ν ?δ!αν πεμφ1'ναι πατρ!δα- Wλεγε γ�ρ, [«
τωλειο« ε^η � καDσαρ κατ5 π»σαν φιλοσοφ!αν κα& πρ»3ιν. [« δ* μωλλ�ν
#πα!ρειν bσπ�ζετο α%τ
ν κα& �πικ4χα« πρ
« τ
 ο7« παρεκ�λει, jνα
�σ�κι« Zργισ1$, μ� πρ�τερον κελε4σει, τ! πρακτωον, πρ&ν rν κα1 E Ψαψτ
ν
#ρι1μ.σF τ5 ε^κοσι τωσσαρα στοιξεDα (wδει γ5ρ α%τ
ν Z341ψμον κα&
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γαλατ!αν- κα& κτ!σα« π�λιν �κ�λεσεν α%τ�ν �γκψραν- δι5 τ
 μωσον ε:ναι α%τ�ν τ�ν δ4ο
1αλασσ�ν τ'« τε ποντικ'« κα& τ'« #σι�τιδο«- ε^ασε δ* �κεDσε γ�λλοψ« στρατι>τα« φψλ�τ-
τειν τ�ν ξ>ραν, κα& τ�ν π�λιν καλωσα« ε?« 2νομα α%τ�ν τ�ν �παρξ!αν κα& τ
ν ποταμ
ν
γ�λλον- παρωλαβε δ* κα& τ�ν λψδ!αν κα& παμφψλ!αν- φρψγ!αν τ* κα& λψκαον!αν- κα& τ5«
τοπαρξ!α« 4π�σα« C (post haec exhib. § 4 C) 15–17 �π& (post �π& add. το, α%το, C) – Zνο-
μ�ζει om. Hh 17 post Zνομ�ζει add. τ�τε πρ�τον �π& τ'« τετ�ρτη« βασιλε!α« �μον�ρξησεν
αϊγοψστο«, 6τε κα& � (� om. F1) τ�ν πρ>τ�ν τεσσ�ρ�ν στοιξε!�ν δημιοψργ
« τ
ν
τετραπωρατον κ�σμον �ν το4τοι« σψνδ.σα«, ?ησο,« ξριστ�« (?ησο,« � ξριστ�« H), �
το, 1εο, ψC�«, τ�ν �κ γψναικ
« #ειπαρ1ωνοψ γωννησιν διE =μ»« (post =μ»« add. �ποστ'ναι F1)
κατεδω3ατο, � = �ποψρ�νιο« #ν�κειται (#π�κειται F1) βασιλε!α (βασιλε!α om. H) F1 P H K
(cf. Georg. Mon. 294.17sqq.) : non adhib. Hh  post �π
 add. το, C α%γο4στ� Hh
18 Μηκ.να« : μικJνα« P : μηκ!να« H : μικ4νη« C 6« : [« F1 18–34 ποτε – ο7« om. C
19 1�νατον : 1αν�τοψ P : 1αν�τ�ν H K δι5 : δ* F1 το, πλ.1οψ« F1 20–21 τοD« κ�λποι«
Hh 21–22 6περ – α%το, om. H K 21 � καDσαρ om. F1 κελε4σα« : κα& λε4σα« Hh
23 α%τ< : α%το, Hh �δε.1η τ'« : �δωηταD« Hh παροψσ!αι« Hh 25 post Zργισ1ε&« add.
δω H K 29 �πην>ρ1οψ : �παν�ρ1οψ H : �παν�ρ1η Hh τ
ν om. Hh 30 �π
 : #π
 H
31 δι>ρ1�ται : διορ1�1'ναι F1 : δι�ρ1οτ
ν Hh : non adhib. C post β!ον add. Vν Hh 33 ε^η
: ε�ν Hh κα!σαρ H Hh μωλλον Hh 34 ο?« Hh post παρεκ�λει (παρεκ�λεσεν Hh) add.
α%τ
ν C 35 κελε4ση C F1 36 #ρι1μ.σει H K τοιξεDα F1
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ε%μετ�βλητον 2ντα), � δ* καDσαρ α?σ1�μενο« Wφη- ε7γε �πωμνησ�« με, [«
#τελ.« ε?μι- δι5 το,το ο% σψγξ�ρ.σ� σοι τ'« �νεγκαμωνη« �πιβ'ναι.
7 οHτο« � Αϊγοψστο« #πελ1Lν �ν ΔελφοD« bρ>τησεν, τ!« μετ E α%τ
ν
βασιλε4σει. το, Πψ1!οψ δ* μηδ*ν #ποκρινομωνοψ κα& το, Α%γο4στοψ
π�λιν �ρ�τ.σαντο«, δι5 τ! σιγt τ
 μαντεDον, Wφη = Πψ1!α τα,τα-

παD« ’ΕβραDο« κωλετα! με, 1ε
« μακ�ρεσσιν #ν�σσ�ν,
τ�νδε δ�μον προλιπεDν κα& �δ
ν α71ι« Cκωσ1αι.
�πι1ι το!νψν λοιπ
ν �κ δ�μ�ν =μετωρ�ν.

8 τ< δ*
2
εφ' Wτει #π
 κτ!σε�« κ�σμοψ κα& τεσσαρακοστ< δεψτωρ8 Wτει

Α%γο4στοψ �3'λ1ε δ�γμα παρE α%το, #πογρ�φεσ1αι π»σαν τ�ν ο?-
κοψμωνην- �ν � Wτει κα& � Κ4ριο« =μ�ν �γενν.1η, ’Ηρ>δοψ βασιλε4οντο«
τ'« E Ιοψδα!α«, Vν � καDσαρ Αϊγοψστο« προεξειρ!σατο. 9 �ν δ* τ<
μωλλειν α%τ
ν #ποβι�ναι κεραψν
« ε?« τ�ν ε?κ�να α%το, �μπεσLν τ

πρ�τον γρ�μμα το, Zν�ματο« α%το, bφ�νισε. σψγκαλεσ�μενο« ο7ν
το;« �π�τοψ« κα& βοψλεψτ5« ε:πεν, 6τι τ�ν ’Ρ>μην π.λινον παραλαβLν
λ!1ινον �μDν καταλε!π�, �μφα!ν�ν τ
 στερρ
ν τ'« δψν�με�«.

40

45

50

§ 7: cf. Malal. 176.82–91 § 8: cf. Ev. Luc. cap. 2; Georg. Mon. 299.22sqq. § 9: cf. Sueton. Div.
Aug. XC.1
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37 #μετ�βλητον Hh 37–38 � – �πιβ'ναι om. C 37 �π�μνησα« H με (F1 per comp.) :
μοι H [« : κα& Hh 38 σε H post �πιβ'ναι add. Hh (140v, col. 2, l. 10–143r, col. 2, l. 29)
~ Georg. Mon. 294.3–300.2 (οHτο« – #ρι1μ�«) 39 οHτο« : λωγεται δ* 6τι ο7το« Hh (143v, col.
1, l. 5–14) Αϊγοψστο« #πελ1Lν : #πελ1Lν αϊγοψστο« H (hic vide introd. III.3.1.1)
bρ>τησεν : Y �τησεν F1 40 μηδ*ν : μ� Hh 41 �περ�τ.σαντο« C δι�τι F1 H K Wφησεν
C 42 μοι H 1ε
« om. H 43 τ�νδε δ�μ�ν F1 πρ
λειπεDν Hh Cκωσ1αι : ^εσ1αι Hh
45–46 τ< (τ
 P H K) – Α%γο4στοψ : �ν α%τ� τ� Wτει Hh (a 143r, col. 2, l. 29) 45 δ* om. C

2
εφ' : πεντακισξιλιοστ� H κ�σμοψ om. H τ� τεσαρ�κοντα F1 46 παρE α%το, : παρ5
κα!σαρο« α%γο4στοψ Hh #πογρ�χασ1αι Hh 46–47 post ο?κοψμωνην add. �3'λ1ε δ�γμα
παρE α%το, #πογρ�φεσ1αι π»σαν τ�ν ο?κοψμωνην, ο%ξ 4πλ�« κα& [« Wτψξεν, #λ οi« ο^δεν
κρ!μασιν � τ
ν πεπτ�κ�τα κατελ1Lν #ναστ'σαι κα& Zλισ1.σαντα το,τον, μωξρι κα&
το, πψ1μωνο« το, fδοψ, ο% μ�νον �κ το, fδοψ δ* το,τον #νεiλκψσεν #λλ5 κα& σψνεδρ!α
πατρικ' τ
ν �ν1ρ�πον α%τ
ν τ
ν πεπτ�κ�τα �τ!μησε- δι α%τ
 ο7ν το,το κα& H
47 �ν � Wτει : �ν τ� το4τοψ το, κα!σαρο« Wτει H �γγενν.1η Hh 47–48 ’Ηρ>δοψ – προε-
ξειρ!σατο : Hh (143v, col. 1, l. 19–148r) ~ Georg. Mon. 300.2–311.13 48 � om. H προε-
ξειρ!σατο : διεξειρ.το H : διεξειρ.σατο K 48–55 �ν – �3ιον om. C 48 τ< : τ
 H K
49 α%τ
ν #ποβι�ναι : #ποβι�ν τ
ν κα!σαρα Hh ε?« τ�ν bis exhib. H Hh (pr. expunxit H :
alt. expunxit Hh)  50 το, Zν�ματο« : τ'« ε?κ�νο« F1 bφ�νησε F1 H Hh ο7ν : δ* F1
51 πηλ!νην P H K 52 λι1!νην P H K �μDν om. H καταλψμπ�ν� Hh τ
ν ut vid. Hh
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παρηγγ4ησε δ* το;« �ν τωλει π�ντα« �ν τ$ τελεψτ$ α%το, ξεDρα« κρο-
τ'σαι κα& γελ�σαι [« �π& μ!μοψ τελεψτ'«. το,το δ* ποι'σαι δι�ρ!σατο
#ποσκ>πτ�ν ε?« τ
ν #ν1ρ>πινον β!ον [« γωλ�το« �3ιον. 10 ’Ηρ>δη«
ο% μ�νον δι5 το;« �ν Βη1λε*μ #ναιρε1ωντα« �π& τ$ το, Ξριστο, μαν!T
Παιδοκτ�νο« Zνομ�ζεται, #λλ5 κα& δι5 το;« ?δ!οψ« ψCο4«, τρεD« μ*ν #πο-
κτε!να« τ�ν Ψαψτο, πα!δ�ν κα& τ�ν μητωρα το4τοι« �πικατασφ�3α« κα&
τ
ν τ'« γψναικ
« #δελφ
ν Ψτωροψ« τε πολλο;« τ�ν ο?κε!�ν #ποκτε!νει
κα& πλ'1ο« ο%κ Zλ!γον E Ιοψδα!�ν διαφ1ε!ρει �ν τ$ α%το, τελεψτ$.
11 ?στωον, 6τι τρεD« Wσξεν ’Ηρ>δη« � μωγα« ψCο4«- ’Ηρ>δην τ
ν κα&
EΑντ!παν, τ
ν κα& #ποτεμ�ντα τ
ν Πρ�δρομον- κα& ’Ηρ>δην τ
ν κα&
Φ!λιππον, � πρ�τον ’Ηρ�δι5« �γαμ.1η κα& Wσξε Σαλ>μην 1ψγατωρα
τ�ν Zρξησαμωνην- κα& ’Ηρ>δην τ
ν κα& EΑγρ!ππαν, τ
ν #νελ�ντα τ
ν
Ζεβεδα!οψ ψC
ν E Ι�κ�βον- V« κα& #δελφ
« μ*ν Aν ’Ηρ�δι�δο«, πατ�ρ δ*
EΑγρ!ππα κα& Βερν!κη«, �φE oν � Πα,λο« #πελογ.σατο κριν�μενο«.

55

60

65

§ 11: cf. Georg. Mon. 308.9–14

CF1PH[K] Hh 60 a κα& C F1PH[K]

53 παρηγγ4ησε (παρεγγ- H K) : περεγγε!η F1 : παρ.γγψλε Hh το;« �ν τωλει π�ντα« :
το;« �πιτωλει π�ντα« Hh : τοD« �ν τωλει π»σιν P H K : non adhib. C 54 τελεψτ' Hh
55 #ποκ�πτ�ν (-ον F1) F1 Hh ante ’Ηρ>δη« (=ρ>δη« δ* C : οHτο« γ5ρ � =ρ>δη« Hh) add.
=ρ>δη« � παιδοκτ�νο« F1 56 �μβι1λε�μ Hh post #ναιρε1ωντα« add. παDδα« F1 τ$ το, :
τ' κατ5 F1 : τ$ C post μαν!T add. παDδα« C 57 post δι5 add. τ
 C ψCο4« om. C 57–58

#ποκτεDναι C 58 το4τοι« : το4τ�ν H �πικατασφ�3αι C 59 Ψτωροψ« τε (δ* H) : κα&
Ψτωροψ« C #ποκτεDναι C 60 ο%κ Zλ!γον (Zλ!γ�ν F1) om. C E Ιοψδα!�ν om. H διαφ1ε!ρει :
διαφ1ε!ρα« F1 : διωφ1ειρεν H K : #ποκτεDναι C post τελεψτ$ add. =ρ>δη« � κα& #ντ!πα«-
=ρ>δη« � κα& φ!λιππο« F1 61 post ?στωον add. δ* C ’Ηρ>δη« � μωγα« : � bρ>δη« H :
=ρ>δη« K 62 #ντ!πα H κα& pr. om. F1 #ποτεμ�ντα : #ποκτε!ναντα F1 post Πρ�δρο-
μον add. �φ E  οH κα& � κ4ριο« �σταψρ>1η �π& τιβερ!οψ κα!σαρο« P H K κα& alt. om. F1 H
62–66 ’Ηρ>δην – κριν�μενο« (κρ!νοντι F1) : #ρξωλαον, τ
ν τ'« ?οψδα!α« βασιλωα, κα&
=ρ>δην τ
ν #γρ!ππαν, τ
ν κα& #ποτεμ�ντα τ
ν πρ�δρομον, κα& =ρ>δην τ
ν κα& φ!λιπ-
πον, παρE οH πρ�τον =ρ�δι5« �γαμ.1η κα& Wσξε 1ψγατωρα σαλ>μην τ�ν κα& Zρξησαμωνην
C 63 Σαλ>μην 1ψγατωρα : 1ψγατωρα σαλ>μην P : σαλ>μην H K 64 τ
ν ter. om. H
65 ψC
ν om. P H K : non adhib. C μ*ν om. H K
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51 Τιβωριο«

Τιβωριο« �βασ!λεψσεν Wτη κβ' κα& μ'να« ζ'. οHτο« Wσξε Γ�ιον #νεχι�ν.
2 οHτο« #κο4σα« τ5 περ& Ξριστο, δι5 βασιλικο, τ4ποψ bβοψλ.1η
#ναγορε,σαι 1ε�ν, #λλ5 το,το μ*ν #ντεπρ�ξ1η παρ5 τ'« σψγκλ.τοψ,
Πιλ»το« δ* παραστ�σιμο« ε?« ’Ρ>μην eξ1η κα& ε?« τοσα4την πε-
ριπωπτ�κε περ!στασιν δι5 τ
 σταψρ�σαι τ
ν Ξριστ�ν, _στε Ψαψτ
ν
φονε,σαι. 3 τ
ν δ* Τιβωριον � Γ�ιο« �ν τ$ ν�σ8 α%το, Cμ�τια πολλ5
�πι1ε&« #πωπνι3ε. 4 περ& Τιβερ!οψ φασ!ν, 6τι βραδω�« το;« �ρξοντα«
διεδωξετο φειδοD τ�ν �πηκ��ν κα& 6τι �ρ�τη1ε!«, δι5 τ! ο+τ�« ποιεD,
ε:πε τ�ν παροιμ!αν τ�ν �πικα1ημων�ν μψ�ν τ< τρα4ματι κα& το,
1ελ.σαντο« #ποσοβ'σαι τα4τα« κα& κ�λψ1ωντο« �π
 το, τραψματ!οψ
ε?π�ντο«- jνα μ� �λλαι πειν�σαι αjματο« �πωλ1οιεν.

5

10

2 Τιβωριο« – ζ': cf. Cass. Dio 58.28.5; Georg. Mon. 311.15–16; Georg. Sync. 386.18; Euseb. HE
II.4.1; 171.16 οHτο« – #νεχι�ν: cf. Georg. Mon. 323.6 3–4 οHτο« – σψγκλ.τοψ: cf. Georg.
Mon. 319.18–320.8; Georg. Sync. 398.25–399.3; Chron. Pasch. 430.18–431.3; Euseb. HE II.2;
122.23–124.2 5–7 Πιλ»το« – φονε,σαι: cf. Georg. Sync. 401.9–10; Chron. Pasch. 432.4–8;
459.14–15; Malal. 193.9–13; 189.83sqq. § 3: cf. Chron. Pasch. 431.11–12; Malal. 183.13–14
§ 4: cf. Georg. Mon. 318.21–319.15

C F1PH[K]

1 Τιβωριο« : βασιλε!α τιβερ!οψ Wτη κβ μ'να« ζ in mg. C : βασιλε!α τιβερ!οψ F1 : om. C 2 κα&
om. F1 P H K οHτο« : V« C post #νεχι�ν (#δελφιδο,ν P H K) add. #στρολ�γοψ (post
#στρολ�γοψ add. δ* P H K) το, 1ρασ4λοψ γωγονε φοιτητ.«, V« τοσο,το« Aν τ�ν τωξνην, [«
(V« F1) #γανακτ.σαντ� ποτε (post ποτε add. τ
ν P) τιβωριον κατ E α%το, κα& βοψλη1ωντα δι5
το, τε!ξοψ« α^φνη« α%τ
ν c1'σαι, �σκψ1ρ>πασεν. �ρ�τ.σαντο« δ* τιβερ!οψ τ�ν α?τ!αν
#πεκρ!νατο (#πεκρ!1η F1) α?σ1�νεσ1αι (α?σ1�νεσ1αι post α%το, transp. H) κλιμακτ'ρα (κλι-
ματ'ρα F1) �γγ;« α%το,- κα& τ
ν τιβωριον 1αψμ�σαντα �»σαι α%τ�ν F1 P H K 3 post οH-
το« add. � τιβωριο« C post περ& add. το, F1 P H K 5 πιλ�τ� P 5–6 πωπτ�κε P H K
6 post περ!στασιν add. �π
 τιβερ!οψ F1 P H K τ
ν om. F1 Ψαψτ
ν : α%τ
ν P § 3 et 4 in-
verso ordine exhib. C 7 � Γ�ιο« post α%το, transp. F1 8 post περ& add. δ* P H K 9 ο+τ�«
: ο+τ� C : οHτο« F1 10 μψι�ν C 12 post μ� add. κα& H post �πωλ1οιεν add. �π& τιβερ!οψ
� κ4ριο« =μ�ν ?ησο,« ξριστ
« �ν τ< πωντε κα& δεκ�τ8 Wτει α%το, (α%το, : τ'« α%το, βα-
σιλε!α« F1) βαπτ!ζεται (�βαπτ!σ1η F1), �ν δ* τ< ZκτL κα& δεκ�τ8 Wτει (post Wτει add. τ'« βα-
σιλε!α« α%το, F1) τ
 σ�τ.ριον �πωστη π�1ο« (post π�1ο« add. �ν Wτει πεντεκα&δεκ�τ� — (h«
H) = β�πτισι« _στε μετ5 τ
 β�πτισμα κα& τ
 μωξρι το, σταψρο, π�1ο« μεσ�σαι δι #μ-
φοDν, τρι�ν �νιαψτ�ν δι�στημα H), �ν Wτει εφλγ (πεντακισξιλιοστ� πεντακοσιοστ� τρια-
κοστ� τρ!τ� H K). γρ�φει δ* κα& (κα& om. F1) ?>σηπο« περ& το, κψρ!οψ =μ�ν, 6τι- κατ5
το,τον τ
ν καιρ
ν Aν ?ησο,«, σοφ
« #ν.ρ, ε^ γε α%τ
ν �νδρα (�νδρα α%τ
ν H) λωγειν ξρ..
Aν γ5ρ (γ5ρ om. H) παραδ�3�ν Wργ�ν (Wργ�ν om. F1) ποιητ�« κα& διδ�σκαλο« #ν1ρ>π�ν
τ�ν �ν =δον$ τ5 #λη1' (τ#λη1' H K) δεξομων�ν- πολλο;« γ5ρ κα& #π
 Ψλλ.ν�ν bγ�γε-
το. � ξριστ
« οHτο« Aν, Vν (Vν � H K) πιλ�το« σταψρ>σα« ο%κ �3επα4σαντο οC τ
 (τ
 om.
H) πρ�τον α%τ
ν (τ� πρ�τ αψτ�  F1) #γαπ.σαντε«- �φ�νη γ5ρ α%τοD« τ$ (τ$ om. F1) τρ!τF
=μωρT π�λιν ζ�ν (π�λιν ζ�ν : Wξ�ν π�λιν ζ�.ν F1), τ�ν 1ε!�ν προφητ�ν τα,τ� τε κα&
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52 Γ�ιο«

Γ�ιο« �βασ!λεψσεν Wτη γ' κα& μ'να« 1'. Aν δ* μοιξικ>τατο« π�νψ. 2 οHτ�«
ποτε προgLν κατ5 τ�ν #γορ5ν κα& πηλ
ν �ν τ$ �δ< ?δLν eγαγε
Φλ�βιον Ο%εσπασιαν�ν, τ�τε #γοραν�μον 2ντα, κα& [« #μελ.σαντο«
τ
ν πηλ
ν ε?« τ�ν �σ1'τα α%το, βλη1'ναι �κωλεψσεν- 6περ �σ.μανε τ5
κοιν5 τεταραγμωνα α%τ
ν �πολ.χεσ1αι. 3 οHτο« �σφ�γη �π

Κλαψδ!οψ. 4 �π& ΓαJοψ EΑγρ!ππα« βασιλε4ει τ'« E Ιοψδα!α«, κα& Σ!μ�ν �
μ�γο« παρ5 Φιλ!πποψ βαπτ!ζεται, Ψν
« τ�ν ζ' διακ�ν�ν.

5

2 Γ�ιο« – 1': cf. Georg. Mon. 323.6; Georg. Sync. 401.6; Chron. Pasch. 431.13–14; Malal.
184.15sqq.; Euseb. HE II.177.11 Aν – π�νψ: cf. Georg. Mon. 324.1–5; Malal. 184.19–21 § 3:
cf. Georg. Mon. 324.8–11; Georg. Sync. 401.11–13; Chron. Pasch. 432.19–21; Malal.
186.74–76 § 4: cf. Euseb. HE II.114.13–20 7 �π& – E Ιοψδα!α«: cf. Georg. Sync. 401.24;
402.3–5; Chron. Pasch. 431.16–18 7–8 κα& – διακ�ν�ν: cf. Acta Apost. 8.5–13; Georg. Sync.
400.15–19; Euseb. HE II.1.10–11

C F1PH[K]

�λλα μψρ!α περ& α%το, 1αψμ�σια (1αψμ�σια περ& α%το, F1) ε?ρηκ�τ�ν. �π& τιβερ!οψ μετ5
τ�ν #ν�ληχιν το, κψρ!οψ κα& σ�τ'ρο« =μ�ν �κλωγονται �π
 τ�ν #ποστ�λ�ν ματ1!α«
#ντ& το, (το, om. F1) προδ�τοψ, κα& ?�κ�βο« (post ?�κ�βο« add. � H), #δελφ
« το, κψρ!οψ
(post κψρ!οψ add. κα& H), πρ�το« �π!σκοπο« Cεροσολ4μ�ν (Cεροσολ4μ�ν �π!σκοπο« F1), κα&
δι�κονοι, τ
ν #ρι1μ
ν (τ�ν #ρι1μ�ν H) Ψπτ�, στωφανο« � πρ�τομ�ρτψ« κα& οC σ;ν α%τ<.
φ!λιππο« δω (δω om. F1), � �3 α%τ�ν εi« (� �3 α%τ�ν εi« : εi« �3 α%τ�ν H), ποι�ν �ν σαμαρε!T
τερ�στια, #ρ1ε&« �π
 (post �π
 add. το, H) πνε4ματο« �πωστη κανδ�κF- οHτο« πρ�το«
�βαπτ!σ1η �π
 (δι5 F1 K) φιλ!πποψ �3 �1ν�ν, τ'« προφητε!α« πληρ�1ε!ση«- Wργ8 α?-
1ιοπ!α προφ1�σει (προφ1�ση H) ξεDρα α%τ'« τ< 1ε<. #λλ5 κα& μ�γοι ξριστ
ν προσ-
κψν.σαντε« πρ�τερον τ�ν τ�ν �1ν�ν κλ'σιν �ν!3αντο, κα& κορν.λιο« πρ�το« �3 �1ν�ν
πωτρ8 δι5 π!στε�« προσ'λ1εν. �π& το4τοι« πα,λο«, τ
 τ'« �κλογ'« σκε,ο«, διE #πο-
καλ4χε�« ?ησο, ξριστο, #π�στολο« #ναδε!κνψται (#ναδε!κνψται : #ναδωδεικται F1 : δε!κνψ-
ται P) F1 P H K cap. 52.1 Γ�ιο« : βασιλε!α γαJοψ Wτη γ μ'νε« (μ'νε« ut vid.) 1 in mg. C
2 post Γ�ιο« add. � #νεχι
« τιβερ!οψ C 1' : ι H : δωκα K (cf. supra: ut H K etiam Eusebius)
2–8 οHτ�« – διακ�ν�ν : � α%τ
« �κστ5« τ'« #ν1ρ�π!νη« φρον.σε�«, Ψαψτ
ν #πε1ω�σε- κα&
τ
ν #νδρι�ντα α%το, κατ5 π�λιν �ν τοD« ναοD« προσωτα3ε κα1ιδρ4σασ1αι. κα& π�ντα«
το;« �ν q>μη �πισ.μοψ« #νελLν, �λ�μβανεν α%τ�ν τ5« ο%σ!α«. πρ
« το4τοι« δοψλοκρατ!αν
νομο1ετ.σα«, �πωτρεχε κατηγορεDν τ�ν δεσποτ�ν α%τ�ν ε^τι κα& σψνειδοDεν α%τοD«
πλημμωλημα- δι
 �ν τ� βαλανε!� λοψ�μενο«, #νηρω1η �π
 τ�ν στρατι�τ�ν- � α%τ
«
=ρ>δην τ
ν κα& #γρ!ππαν- τ
ν ψC
ν #ριστοβο4λοψ τ'« φιλ!πποψ τετραρξ!α«, κα1!στησι
βασιλωα C 3 ποτε om. H κατ5 : �π& F1 : non adhib. C �δ< : #γορ» H K 4 ο%εσπεσια-
ν�ν F1 K : non adhib. C 5 6περ : 6π�« H �σ.μαινε P 6 �πολ.χεσ1αι : �πολ.χασ1αι
H : παραλ.χεσ1αι F1 : non adhib. C 7 �π& ΓαJοψ : � γ�ιο« F1 : non adhib. C 8 παρ5 : �π

H
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53 Κλα4διο«

Κλα4διο« �βασ!λεψσεν Wτη ιγ' κα& μ'να« ε'. 2 οHτο« δειλ
« �ν π�ντα«
το;« προσι�ντα« α%τ< �πο!ησεν �ρεψν»σ1αι, μ. τι 3ιφ!διον Wξοψσι, κα&
�ν τοD« σψμποσ!οι« [πλισμωνοι ε?« φψλακ�ν παρειστ.κεισαν α%τ<, �3
οH κα& ε?« το;« λοιπο;« ε^1ιστο γ!νεσ1αι. 3 μ4κητα δ* πεφαρμαγμωνα
φαγLν �τελε4τησεν. 4 �π& Κλαψδ!οψ EΑγρ!ππα« � κα& ’Ηρ>δη« #νεDλεν
E Ι�κ�βον, τ
ν #δελφ
ν E Ι��ννοψ, μαξα!ρT κα& Πωτρον W1ετο �ν φψλακ$, [«
#ναιρ.σ�ν α%τ�ν. 5 Σ!μ�ν δ* � μ�γο« τ
ν ξριστιανισμ
ν #ποβαλ�με-
νο« κα& μ�γοι« προσομιλ.σα«, �ν ’Ρ>μF κατελ1Lν [« 1ε
« �τιμ»τ� τε κα&
�σωβετο δι5 τ5« �π E α%το, γοητε!α«. Πωτροψ δ* δι5 τα,τα �πιδημ.σαν-
το« τ$ ’Ρ>μF = μ*ν το, Σ!μ�νο« #πωσβη δ4ναμι« παραξρ'μα. 6 πα-
ρακλ.σει δ* π�ντ�ν Μ�ρκον προετρωχατο Πωτρο« �κ τ'« δι5 λ�γοψ
α%το, γραφ'« ’Ρ�μα!οι« τ
 ε%αγγωλιον γρ�χαι- V δ� Μ�ρκο« κα& �ν τ$
Α?γ4πτ8 στε!λα« πρ�το« �π!σκοπο« κα& κ'ρψ3 EΑλε3ανδρε!α« κα1!στα-

5

10

§ 1: cf. Georg. Mon. 326.19; Georg. Sync. 404.5; 406.14; Chron. Pasch. 433.2; Malal. 186.77–79
§ 3: cf. Georg. Mon. 326.19–21; Malal. 189.67–69 § 4: cf. Acta Apost. 12.1–17; Euseb. II.1; 4;
Georg. Mon. 326.21; Georg. Sync. 407.24–408.11; 398.12–13; Chron. Pasch. 435.10–13 § 5: cf.
Georg. Mon. 364.14sqq. (cf. 326.21–327.3); Euseb. HE II.132.17–140.2; Georg. Sync.
425.21–426.2; Malal. 190.9–193.87 § 6: cf. Georg. Mon. 327.12–19; Georg. Sync. 403.12–15;
404.1–2; Chron. Pasch. 432.12–15; Euseb. HE II.16.1; VI.14.6–7

C F1PH[K]

1 Κλα4διο« : βασιλε!α κλαψδ!οψ Wτη ιγ μ'να« η in mg. C : βασιλε!α κλαψδ!οψ F1 2 post
Κλα4διο« add. �π
 τ�ν �ν q>μη στρατεψμ�τ�ν 4ρπαγε&« C κα& om. P H K ε' : Zκτ> C
δηλ
« F1 5 οH : h« ut vid. F1 post γ!νεσ1αι add. κα& το;« κατηγορ.σαντα« τ�ν ?δ!�ν
δεσποτ�ν δο4λοψ« κα& #πελεψ1ωροψ« μονομαξεDν (μονομαξεDν : μ�νον ο%ξ& F1) bν�γκαζε
κα& διαφ1ε!ρεσ1αι, τιν5« δ* (δ* om. F1) κα& τοD« ο?κε!οι« παραδωδ�κεν (παρωδ�κε H)
δεσπ�ται« F1 P H K 5–8 μ4κητα δ* πεφαρμαγμωνα (πεφραγμωνον P : fort. scrib. πεφαρ-
μαγμωνον, cf. 91.8) – α%τ�ν : οHτο« #γρ!ππαν τ
ν κα& =ρ>δην- τ
ν ψC
ν #ριστοβο4λοψ- Vν
#πωκτεινεν =ρ>δη« � πατ�ρ α%το, τ'« ?οψδα!α« 4π�ση« βασιλωα κα1!στησιν- 6στι« #νεD-
λεν ?�κ�βον τ
ν #δελφ
ν ?��ννοψ μαξα!ρα- κα& πωτρον W1ετο �ν φψλακ'- Wσξε δ* κα& ψC
ν
#γρ!ππαν C 6 � κα& =ρ>δη« #γρ!ππα« F1 : non adhib. C (de quo autem vide supra) 7 τ
ν
#δελφ
ν (sic et C, vide supra) : #δελφ
ν F1 K : om. H § 5–6 post § 7 transp. C 8–9 #πο-
βαλλ�μενο« F1 P 9 [« om. H 10 τ5« �π E : τ'« F1 11 #πωσβη : #πωβη P : #πωστη H K
δ4ναμι« παραξρ'μα : κα& παραξρ'μα σ;ν τ< #νδρ& καταλωλψτο (post καταλωλψτο add. =
H) δ4ναμι« F1 P H K 12 �κ τ'« : τ' C : τ'« F1 13 α%το, om. C H K γραφ'« F1 : γραφ'
C : διδαξ'« P H K (vide introd. III.3.1.1) 13–15 V (� F1 : V« H K) – κα1!σταται : μετατα,τα
κα& � βασιλε4�ν τ'« ξαλκ!δο« =ρ>δη«- � #δελφ
« #γρ!ππα, τελεψτ». κα1!στησι δ*
κλα4διο« ε?« τ�ν βασιλε!αν το, 1ε!οψ, τ
ν #γρ!ππαν- ψC
ν #γρ!ππα βασιλω�«- μετ5 δ*
τα,τα κλα4διο« #γρ!ππαν, ε?« με!ζονα βασιλε!αν μετατ!1ησι; προσ1ε&« κα& Ψτωρα« �παρξ!α«
C 14 στε!λα« (στ.λα« F1) : σταλε&« H K
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ται. 7 EΑγρ!ππα« δ* λαμπρ5ν κα& ξρψσο\φ' �σ1'τα περιβαλ�μενο«
κα& δημηγορ.σα« E Ιοψδα!οι«, τ�ν δ* φησ�ντ�ν Υεο, φ�ν$ κα& ο%κ
#ν1ρ>π�ν =σ1ε&« �π& το4τ8 α%τ!κα παρE #γγωλοψ ’ρομφα!T πληγε&« τε-
λειο,ται.

54 Νωρ�ν � ψC
« Κλαψδ!οψ

Νωρ�ν �βασ!λεψσεν Wτη ιγ', μ'να« η'. κατ.γετο γ5ρ �κ τ'« γενε»« Α?-
νε!οψ κα& ’Ρ�μ4λοψ κα& Α%γο4στοψ. 2 V« τ�ν μητωρα κα& τ�ν μνηστ�ν
#νελLν ε%νο,ξον Wγημεν. 3 �τινι δι5 τ
ν α?σξρ
ν κα& #σελγ' β!ον
α%το, �πω1εντ� τινε« #ναιρ.σοντε«. � δ* παρεκ�λει το;« σψν�ντα« α%τ<
#νελεDν α%τ�ν. [« δ* ο%δε&« το,το bνωσξετο πρ»3αι, �γL μ�νο«, Wφη, οϊτε
φ!λον Wξ� τ
ν σlζοντα, οϊτε �ξ1ρ
ν τ
ν #ναιρο,ντ� με- #πο1ανεDν
1ωλει = χψξ., κα& = ξε&ρ ο%ξ �πηρετεD. τελεψταDον δ* ε?π>ν- ~ Ζε,, οiο«
τεξν!τη« κι1αρ8δ
« #π�λλψται, Ψαψτ
ν #νεDλεν. #πο1αν�ντο« δ* α%το,
παλλ!α [« �λεψ1ερο4μενοι �φ�ρεσαν. 4 EΑγρ!ππα τελεψτ.σαντο«

15

5

10

§ 7: cf. Acta Apost. 12.21–23; Georg. Mon. 308.14–16; Georg. Sync. 404.23–405.2; Euseb. HE II.10
cap. 54.2 Νωρ�ν – η': cf. Georg. Mon. 364.13; Georg. Sync. 409.22; 414.24–25; Malal. 189.70–72
2–3 κατ.γετο – Α%γο4στοψ: cf. Georg. Sync. 414.23–24 § 2: cf. Georg. Mon. 382.1; Georg. Sync.
409.25–26; 414.27–415.1  § 3: cf. Georg. Mon. 381.19sqq. (– #νεDλεν l. 9); Georg. Sync. 414.16–18;
414.25sqq.; Chron. Pasch. 459.13–16; Malal. 194.36–195.43 § 4–5: cf. Chron. Pasch. 437.3–4;
Georg. Sync. 408.22–23; Euseb. HE II.22.1sqq.

C F1PH[K]

15 EΑγρ!ππα« δ* : οHτο« � =ρ>δη« C λαμπρ5ν – περιβαλ�μενο« (περιβαλλ�μενο« F1 P H K)
: λαμπρ5ν περιφαν' α^σ1ητι περιβαλλ�μενο« κα& ξρψσο\φ' F1 : �σ1'τα λαμπρ5ν περι-
βαλ�μενο« C 16 κα& δημηγορ.σα« : �δημηγ�ρησεν P H K φ�ν� C 17 #ν1ρ>ποψ C H
K 17–18 τελειο,ται : �3ωχψ3ε C cap. 54.1 Νωρ�ν � (� om. H K) ψC
« Κλαψδ!οψ : βασι-
λε!α νωρ�νο« Wτη ιγ =μωραι(α«) η in mg. C : βασιλε!α νωρ�νο« F1 : fort. del. � ψC
« Κλαψδ!οψ
2 μ'να« : =μωρα« C post η' add. περ& οH (οH om. F1) λ�γιον Aν: Wσξατο« (Wσξατον F1) α?νεα-
δ�ν μητροκτ�νο« =γεμονε4σει (=γεμον�σει H : =γεμονε4ση F1) F1 P H K γ5ρ : δ* C
3 ’ Ρ�μ4λοψ : q�μ'λοψ H : q�μ.λοψ K τ�ν alt. : τ
ν P : om. C 4 post Wγημεν add. οHτο«
#νεDλε το;« #ποστ�λοψ« πωτρον κα& πα,λον κα& πολλο;« Ψτωροψ« μ�ρτψρα« F1 P H K § 3
post § 6 transp. C 4 �τινι : νωρ�νι δ* C 5 � δ* : διαδρ5« δ* �ν τοD« προαστε!οι« C 6 #νε-
λεDν : #ναιρεDν C το4τ� H πρ»3αι : ποι'σαι H 7 τ
ν pr. om. F1 οϊτ E  C 8 δ* om. H
ζε4« H οjοψ ut vid. F1 9 τεξν!τη« om. H K Ψαψτο;« H 10 παλλ!α : τιν*« παν!α C
post �λεψ1ερο4μενοι (�λεψ1ε1ερο4μενοι K) add. q�μαDοι (οC q�μαDοι H) P H K post �φ�ρεσαν
add. παρE οH κα& #βλ�βιο« περ& τ'« κατ E  α%το, �πι1ωσε�«, [« ο?κεDο« α%το, �ν, �ρ�τη1ε&«
Wφη- �φ!λησ� σε (σε : om. H : τε F1 : non adhib. C) παντ
« μ»λλον κα& �μ!σησα- �φ!λησα
(�φ!λησα om. H) �λπ!σα« #γα1
ν α%τοκρ�τορα (post α%τοκρ�τορα add. σ* H K) Wσεσ1αι,
μισ� δω, 6τι τα,τα ποιεD«- οϊτε γ5ρ 4ρματηλ�τF οϊτε κψνηγ< οϊτε κι1αρ8δ< (οϊτε κη1α-
ροδ� οϊτε κψνειγ� F1) δοψλε4ειν (δοψλε4σειν F1) δ4ναμαι- ε:τα γ�λβα« (γ�λβαν H), μ� �ν �3
αjματο« βασιλικο,, διεδω3ατο α%τ�ν F1 P H K
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Φ'στο« κα1!σταται δι�δοξο« �π
 Νωρ�νο«. 5 Πα,λο« δ* κηρ4σσ�ν τ

ε%αγγωλιον δικαιολογησ�μενο« �π& Φ.στοψ πωμπεται πρ
« Νωρ�να
κα& τ�τε μ*ν #πολογεDται, δε4τερον δ* �ν ’Ρ>μF �λ1Lν τ�ν κεφαλ�ν
#ποτωμνεται παρ5 Νωρ�νο«. [σα4τ�« κα& Πωτρον τ
ν κορψφαDον #να-
σκολοπισ1'ναι προστ�ττει. 6 �π& το4τοψ E ΙοψδαDοι E Ι�κ�βον, τ
ν #δελ-
φ
ν το, Κψρ!οψ, #π
 το, πτερψγ!οψ το, Cερο, c1.σαντε« �φ�νεψσαν,
κα& παρεψ1; δι5 τ�ν το4τοψ #να!ρεσιν Ο%εσπεσιαν�«, στρατηγ
« �ν
’Ρ�μα!�ν, πορ1εD τ5 ’ Ιεροσ�λψμα.

55 Γ�λβα«

Γ�λβα« �βασ!λεψσεν μ'να« 1', =μωρα« δεκατρεD«. Aν δ* τ�ν ε%πατρ!δ�ν.
2 ε:ξε δ* παραδψναστε4οντα τ
ν 5Ο1�να, V« ?δLν τ
ν Γ�λβαν Λο4κιον
ε?« ψCο1εσ!αν παραλαβ�ντα, φ1ον.σα« κα& τ
 στρ�τεψμα κατ E α%το,
κιν.σα« #πωκτεινεν α%τ�ν. 3 #παιτο4μενο« δ* � 5Ο1�ν ξρ.ματα
παρ5 τ�ν στρατι�τ�ν, n �πωσξετο α%τοD«, Wφη- ο% δεD α%τοκρ�τορα
#ναγκ�ζεσ1αι.

15

5

§ 5: cf. Georg. Mon. 376.8–377.14; Georg. Sync. 415.2–6; 14–15; Euseb. HE II.25.5; Malal.
193.88sqq.; 193.14sqq. § 6: cf. Georg. Mon. 378.1–379.10; Georg. Sync. 412.5–29 (uterque sec.
Hegesippum apud Euseb. (cf. Euseb. HE II.23)); Chron. Pasch. 460.11–13; 461.11sqq.; Malal.
195.53–56; 196.80sqq. cap. 55.2 Γ�λβα« – δεκατρεD« : cf. Georg. Mon. 382.11; Georg. Sync.
416.9–10; Chron. Pasch. 459.16; 18–19; Malal. 195.44–45 § 2: cf. Georg. Sync. 459.19–20

C F1PH[K]

11–15 Πα,λο« (ante Πα,λο« add. κα& τ�τε μ*ν #πολογεDται F1 (cf. infra: i.e. bis exhib.)) –
προστ�ττει : πωτρο« δ* � #π�στολο« πρ�το«- τ�ν #ντιοξω�ν 1εμελι>σα« �κκλησ!αν, ξει-
ροτονεD �π!σκοπον τ
ν ε%�διον- κα& μετ E  α%τ
ν- ?γν�τιον τ
ν 1εοφ�ρον- οHτο« � νωρ�ν τ�ν
μικρ5ν #ρμεν!αν δ!δ�σι βασιλε4ειν #ριστοβο4λ� τ� =ρ>δοψ- τ' δ* #γρ!ππα βασιλε!α,
τωσσαρα« π�λει« προστ!1ησι σ;ν ταD« τοπαρξ!αι«- ε?« δ* τ�ν λοιπ�ν ?οψδα!αν, φ!ληκα
κατωστησεν �π!τροπον. με1 E  Vν π�ρκιον φ'στον- �φ E  οH κατηγορη1ε&« � πα,λο« #πε-
λογ.σατο �ν καισαρε!α �π& το, α%το, φ.στοψ παρ�ντο« κα& #γρ!ππα το, βασιλω�« κα&
βερν!κη«- κα& δωσμιο« ε?« q>μην �κπωμπεται- κα& δε4τερον παραστ5« �ν q>μη τ� νωρ�νι-
τ�ν κεφαλ�ν α%το, #ποτμη1'ναι προστ�ττεται. [σα4τ�« κα& πωτρον τ
ν κορψφαDον
νωρ�ν #νασκολοπισ1'ναι δι�ρ!σατο C 13 τ�τε : τ
 P K : τ
ν H 15 post το4τοψ add. οC
F1 το4τοψ : το4τ�ν F1 post E ΙοψδαDοι add. κα& C 17 ο%εσπασιαν�« P H 18 πορ1εD :
πορ1εDται H K : fort. scrib. πολιορκεD sec. Georg. Mon. 379.6  post ’ Ιεροσ�λψμα add. [«
?>σηπο« (?�σηππο« F1) CστορεD F1 P H K cap. 55.1 Γ�λβα« : γ�λβα« μ'να« ζ in mg. C :
γ�λβα« κα& 21�ν κα& βιτωλιο« (-�λιο« K) F1 K 2–7 Γ�λβα« – #ναγκ�ζεσ1αι : γ�λβα«
�βασ!λεψσε μ'να« Ψπτ�- �κ τ'« ?σπαν!α« �πανελ1>ν- V« #νηρω1η κατ5 μωσην τ�ν q�μα!�ν
#γορ�ν C 5 � om. F1 : non adhib. C �1�ν H 6 α%τοκρ�τ�ραν H
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56 5Ο1�ν

5Ο1�ν �βασ!λεψσε μ'να« τρεD«, =μωρα« η'. Aν δ* γωνοψ« #σ.μοψ. 2 14�ν
δω ποτε �ν τ< Cερ< τ5 τ'« EΑφροδ!τη« �σματα τοD« CεροD« παρωμι3ε, κα&
δι5 το,το Βιταλ!οψ α%τ< �παναστ�ντο« 3ιφιδ!8 Ψαψτ
ν διεξειρ!σατο
ε?π>ν- τ! γ5ρ μ* Wδει μακροD« α%λοD« α%λεDν; 3 Γ�λβα« κα& 5Ο1�ν κα&
Βιτ�λιο« �ν πολωμοι« 2ντε« �π
 στρατι�τ�ν #νFρω1ησαν. Ο%εσπεσια-
ν
ν δ* τ5 ’ Ιεροσ�λψμα �κπορ1ο,ντα [« �ξωφρονα κα& #νδρεDον = τ�ν
’Ρ�μα!�ν σ4γκλητο« #νηγ�ρεψσε βασιλωα.

57 Βιτ�λιο«

Βιτ�λιο« �βασ!λεψσεν Wτο« kν, γωνοψ« �πιφανο,« �ν. 2 οHτο« #στρολ�-
γοψ« κα& #στρον�μοψ« κα& γ�ητα« �ντ
« ’ρητ'« =μωρα« π�ντα« �κξ�ρ'-
σαι τ'« E Ιταλ!α« προσωτα3εν, ο� κα& πρ�γραμμα Wρριχαν προαγγωλλον-
τε« �ντ
« =μωρα« ’ρητ'« #παλλαγ.σεσ1αι α%τ
ν το, β!οψ- V δ� κα&
γωγονεν. �σφ�γη δ* �π
 στρατι�τ�ν.

5

5

2 5Ο1�ν – η': cf. Georg. Mon. 382.13; Georg. Sync. 416.11; Chron. Pasch. 459.17; 460.1–2; Ma-
lal. 195.51 3–4 κα& – διεξειρ!σατο: cf. Georg. Mon. 382.14; Georg. Sync. 460.10–11; Chron.
Pasch. 460.1–2; Malal. 195.57 cap. 57.2 Βιτ�λιο« – kν: cf. Georg. Mon. 382.16; Georg. Sync.
416.11–12; Chron. Pasch. 459.16–17; 460.1; Malal. 196.58–59 § 2: cf. Georg. Mon. 382.16–17;
Georg. Sync. 416.16; Malal. 196.70–72

C F1PH[K]

1 post 5Ο1�ν : 21�ν μ'να« γ =μωρα« η in mg. C : 21�ν κα& λοψκ!βιο« ο%ιτελε!οψ F1 : 21�ν �
λοψκ!βιο« K : tit. om. P sed add. in mg. 21�ν � λοψκ!βιο« 2–8 5Ο1�ν – βασιλωα : 21�ν
�βασ!λεψσε μ'να« τρεD« =μωρα« Zκτ>- τ5 δ* κατ5 γερμαν!αν τ�γματα, ?οψτωλιον βασιλωα
#ναγορε4οψσι- κα& κατ5 τ�ν γαλατ!αν σψμβολ'« γενομωνη«. #νηρω1η 21�ν C 3 CεροD« :
CερεD« F1 παρενωμει3εν H 4 βιτωλειο … επαναστ�ντ F1 (βιτωλειο« … �παναστ�ντα E (Mar-
cianus (Venetus) gr. 608)) : non adhib. C διεξειρ!σατο (-.σατο H K) : διεξρ.σατο ut vid. F1 :
non adhib. C 6 βιτωλιο« F1 : βιτ�λλιο« H : non adhib. C #ναιρο,νται H 6–7 Ο%εσπεσια-
ν
ν : ο%εσπασιαν
ν P H : non adhib. C 7 δ* : τε F1 πορ1ο,ντα H cap. 57.1 Βιτ�λιο«
(βιτ�λλιο« H) : ?οψτελιο« μ'να« η =μωρα« ε in mg. C : βιτωλειο« ο%ιτωλειο« F1 : om. P 2–6

Βιτ�λιο« (βιτωλλιο« ο%ιτωλειο« F1 : βιτ�λλιο« H) – στρατι�τ�ν : ?οψτωλιο« �βασ!λεψσε μ'να«
ZκτL- κα& =μωρα« πωντε- κα& σψρε&« παρ5 το, πλ.1οψ« �π& μωση« τ'« π�λε�«, #νηρω1η C
2 οHτο« : ο, F1 : non adhib. C 3 κα& pr. om. K �ντ
« : α%τ� H qητοD« F1 : non adhib. C
4 ο� : o P : V H K : non adhib. C 5 qητοD« F1 : non adhib. C 6 δ* : γ5ρ H : om. F1 : non ad-
hib. C
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58 Ο%εσπεσιαν�«

Ο%εσπεσιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη δωκα, =μωρα« Zκτ>. Aν δ* γονω�ν
#σ.μ�ν. 2 α%τοκρ�τ�ρ δ* γωγονεν �ν Παλαιστ!νF Wτι τ5« π�λει« τ�ν
E Ιοψδα!�ν πολιορκ�ν. 6στι« κα& E Ι>σηπον τ
ν σψγγραφωα �ποξε!ριον
�ποι.σατο. #ν.ξ1η δ* �ν ’Ρ>μF #ναγορεψ1ε&« �π
 το, στρατο, βασι-
λε4«, καταλιπLν ΤDτον, τ
ν ψC
ν α%το,, τ�ν Παλαιστ!νην πολιορ-
κεDν. 3 οHτο« τελεψτt ν�σ8. 4 περ& τ'« το, Ο%εσπασιανο, 4λ>σε�«
τ'« E Ιεροψσαλ�μ κα& Τ!τοψ, το, ψCο, α%το,, E Ι>σηπο« 1αψμαστ�« Cστο-
ρεD.

59 ΤDτο«

ΤDτο« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο, μ'να« τρεD«. οHτο« πολιορκεD τ5 ’ Ιεροσ�λψ-
μα. 2 #νFρω1η δ* �π
 Δομετιανο,, #δελφο, α%το,, V« νοσ.σαντα Wβα-
λεν α%τ
ν ε?« λ�ρνακα 3ψλ!νην ξι�νο« γωμοψσαν, [« δ'1εν 1εραπε4σ�ν,
κα& #πωκτεινε. 3 ΤDτο« #πειλαD«, ο% τιμ�ρ!αι«, το;« �πεψ14νοψ« �φ�βει
μ�νον- βασιλε4οντο« ο7ν α%το, ο% παρ'λ1εν =μωρα, �ν — τι δ�ρ�ν τινι X
ε%εργεσ!αν ο% παρωσξε. βασιλω�« γ�ρ �στι τ
 ε%εργετεDν κα& #λη1ε4ειν.
Wλεγε δω, 6τι τ
ν βλωποντα βασιλωα ο% δεD �3ωρξεσ1αι λψπο4μενον.

5

5

2 Ο%εσπεσιαν
« – Zκτ>: cf. Georg. Mon. 383.2–3; Georg. Sync. 416.8–9; Chron. Pasch.
460.4–5; Malal. 196.73–74 § 2: cf. Georg. Mon. 383.3–5 § 4: cf. Georg. Mon. 383.13sqq.
cap. 59.2 ΤDτο« – τρεD«: cf. Georg. Mon. 437.4–5 § 2: cf. Georg. Mon. 437.5–9 § 3: cf. Georg.
Mon. 437.9–438.4

cap. 58 C [F1]PH[K]

1 Ο%εσπεσιαν�« (ο%εσπασιαν�« P H) : ο%εσπΨσιαν
« Wτη δωκα =μωρα« η in mg. C : ο%εσπε-
σιανο, βασιλε!α F1 2 Ο%εσπεσιαν
« (ο%εσπασιαν
« P H) : οHτο« F1 7 οHτο« – ν�σ8 om.
C : non adhib. F1  post περ& add. δ* C : non adhib. F1 το, : παρ5 το, C : om. P : non adhib. F1
Ο%εσπασιανο, : ο%εσπεσιανο, C : �σπεσιανο, K : non adhib. F1 #ναλ>σε�« H  8 το,
om. P H K : non adhib. F1  8–9 post CστορεD add. �ν δ* τ� δεψτωρ� Wτει τ'« =γεμον!α«
α%το,- πολιορκο,νται τ5 Cεροσ�λψμα παρ5 τ!τοψ το, ψCο, α%το, C : non adhib. F1 cap.

59.1 ΤDτο« : τDτο« Wτη β μ'να« γ in mg. C : τDτο« � ψC
« ο%εσπασιανο, P : non adhib. F1
2–3 οHτο« – ’ Ιεροσ�λψμα om. C 3 #νFρω1η – α%το, (α%το, om. P H K) : Vν #πωκτεινε δο-
μετιαν
« � #δελφ
« α%το, F1 5 ΤDτο« : � α%τ
« τDτο« C : 6στη« τDτο« F1 το;« �πεψ14νοψ«
om. P H 6 ο7ν : δ* H α%το, : om. C : non adhib. F1



[Taf. 51 : Bekk. 65–66] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 58–60,8 89

60 Δομετιαν�«

Δομετιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη ιε', μ'να« ια'. 2 οHτο« τ5« γενωσει« τ�ν
πρ>τ�ν τ'« ’Ρ>μη« �ρεψν�ν κα& ο%κ Zλ!γοψ« ε�ρ!σκ�ν �ν δψν�μει Wσεσ1αι
#ν�ρει δι5 προφ�σε�«, #νοσιοψργ
« �ν κα& #νδρομαν!α« #ν�μεστο«.
3 �φE οH Τιμ�1εο« � #π�στολο« �μαρτ4ρησε, κα& E Ι��ννη« � Ε%αγγελισ-
τ�« [« �πε41ψνο« �ν Π�τμ8 τ$ ν.σ8 �3�ρ!σ1η. 4 � δω γε EΑπολλ>νιο«
� Τψανε;« τ< τ�τε #κμ�ζ�ν �ν Βψζαντ!8 �λ1Lν κα& παρακλη1ε&« �π�
τιν�ν �στοιξε!�σεν 2φει« μ*ν κα& σκορπ!οψ« μ� πλ.σσειν, κ>ν�πα« μ�
παρεDναι, jπποψ« μ� κατοφριο,σ1αι μ.τε μ�ν #γρια!νεσ1αι, X κατ� τι-
νο« X κατ E #λλ.λ�ν. 5 οHτο« � Δομετιαν
« †Νερο4αν �κωλεψσε ζ�ντα
βλη1'ναι ε?« π,ρ, τ�ν #στρον�μ�ν ε?π�ντ�ν �π
 κψν�ν το,τον #ναλ�-
1.σεσ1αι. �ετ
« δ* κατενεξ1ε&« πολ;« τ�ν πψρ5ν κατωσβεσε, κα& δε-
δεμωνον Wτι τL ξεDρε κ4νε« #φε1ωντε« κατωφαγον. 6 Λ�ρπο« δ* #στρον�-
μο« ε:πεν ε?« 2χιν τ< Δομετιαν< τε1ν.3εσ1αι =μωρT τ$δε. � δ* �κωλεψσεν
α%τ
ν φψλαξ1'ναι �ν δεσμοD«, [« rν τ'« =μωρα« διελ1ο4ση« τ$ �πα4ριον
#ναιρ.σF- #λλ5 1αν�ντο« Δομετιανο, #πελ41η #βλαβ.«. 7 Δομετια-
ν
« το;« #π
 γωνοψ« Δαψ&δ κα& Ξριστο, #ναιρεDσ1αι προσωτα3εν- �δεδ!ει
γ5ρ τ�ν παροψσ!αν το, Κψρ!οψ [« κα& ’Ηρ>δη«, το, κηρ4γματο«
eδη δ4ναμιν λαμβ�νοντο«. 8 eγαγον ο7ν σψγγενεD« το, Κψρ!οψ πρ
«
Δομετιαν
ν κα& �πηρ>τησεν, ε? �κ Δαψ&δ κα& Ξριστο, ε?σι- κα&
[μολ�γησαν. κα& π�σ�ν, Wφη, ξρημ�τ�ν κψριε4ετε; �ννωα, φησ!ν,
δηναρ!�ν οC π�ντε« κα& πλω1ρ�ν γ'« Zλ!γ�ν, �3 oν κα& το;« φ�ροψ«
#ναφωρομεν- κα& τ5« ξεDρα« σκληρ5« �κ τ'« �ργασ!α« �δε!κνψον. � δω- κα&

5
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§ 1: cf. Georg. Mon. 443.18–19 4 #νοσιοψργ
« – #ν�μεστο«: cf. Georg. Mon. 444.1–6 § 4:
Georg. Mon. 444.12–21 § 5: cf. Sueton. Domitian. XV.3 § 8: cf. Hegesipp. apud Euseb. HE
II.19–20.5; Georg. Sync. 421.5–13

C [F1]PH[K]

1 Δομετιαν
« : δομετιαν
« Wτη ιε μ'να« ια in mg. C : βασιλε!α δομετιανο, F1 3 κα& om. C :
non adhib. F1 �ν δψν�μει bis exhib. H 4 #ν�μεστο« : #ν�πλε�« C (sic Georg. Mon. 444.5) :
πλ.ρη« F1 5 �φ E – �μαρτ4ρησε (�μαρτ4ρησε om. F1) om. C (sed cf. infra ad γε) 6 post
�πε41ψνο« add. παρE α%το, C : non adhib. F1 �3�ρ!σ1η (sic F1) : �3>ριστο P H K (�3ορ!ζεται
Georg. Mon. 444.13–14)  post γε add. πα,λο« � #π�στολο«- Wρημον τ�ν �κκλησ!αν
ποιμωνο« ε�ρLν, #ντ E  α%το, ξειροτονεD �π!σκοπον τ
ν τιμ�1εον- 6στι« κα& �μαρτ4ρησεν C
6 post EΑπολλ>νιο« (#π�λ>νιο« H) add. δ* C 7 τιανε;« H τ< τ�τε : τ�τε F1 : τ< τ�τε
καιρ< P H K 8 post κ>ν�πα« add. δ* C (non add. F1) 9 κατοφριο,σ1αι (κατ�φρψο,σ1αι
F1) : καταφρψ�ττεσ1αι C (vide introd. III.3.1.1) 10 †Νερο4αν : sec. Sueton. nomen eius
Ascletarion (vide introd. III.3.1.1) 12–13 δεδεμωνοψ P 13 Λ�ρπο« : λ�ργιο« C : non adhib.
F1 15 φψλαξ1'ναι post δεσμοD« (δεσμ< P) transp. C : non adhib. F1 16 #ναιρ.σF :
#ναιρ.σειν P : #ναιρ.σ�ν Bekker Tafel 17 το;« #π
 : το, �κ H 18 Κψρ!οψ : ξριστο, C :
non adhib. F1 23 #ναφωρ�μεν H
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�πο!α τ!« �στιν = το, Ξριστο, βασιλε!α κα& π�τε φανησομωνη; οC δ* Wφα-
σαν, [« ο% κοσμικ� μ*ν ο%δ* �π!γειο«, �ποψρ�νιο« δ* κα& �π& σψντελε!T
τ�ν α?>ν�ν �ν δ�3F κρDναι ζ�ντα« κα& νεκρο4«. �φE οi« α%τ�ν κατα-
φρον.σαντα �λεψ1ωροψ« μ*ν α%το;« #φεDναι κελε,σαι, τ
ν δ* τ'«
�κκλησ!α« δι�γμ
ν καταπα,σαι.

61 Νωρβα«

Νωρβα« �βασ!λεψσεν Wτο« kν, μ'να« δ', σ>φρ�ν �ν κα& �πιεικ.«. οHτο«
#νεκαλωσατο E Ι��ννην τ'« �3ορ!α«, #ποστε!λα« α%τ
ν �ν EΕφωσ8, Wν1α κα&
τελεψτt. 2 �κ Παιον!α« δ* #γγελ!α �πινικ!�ν �λ1ο,σα παρ5 Τραgανο,,
#νελ1Lν �ν τ< Καπετ�λ!8 κα& λιβαν�τ
ν �πι14σα«, στ5« �π& β.ματο«
μεγ�λα βο�ν, τ'« τε βοψλ'« κα& το, δ.μοψ τ�ν ’Ρ�μα!�ν παρ�ντ�ν,
Wφη- #γα1$ τ4ξF- Μ�ρκο« Νωρβα« Τραgαν
ν ψCοποιο,μαι. 3 οHτο«
#πηγ�ρεψσε το, �κτεμεDν τιν�ν τ5 α?δοDα �ν ’Ρ>μF. 4 κα& ν�σ8 τελεψτt.

62 Τραgαν�«

Τραgαν
« �βασ!λεψσεν Wτη ι1', μ'να« «'. V« Aν μισοπ�νηρ�« τε κα&
φιλοδ!καιο«- γψμν>σα« γ�ρ ποτε 3!φο« �ν>πιον τ�ν �ν τωλει π�ντ�ν
�πωδ�κε τ< �π�ρξ8 λωγ�ν- δω3αι το,το, κα& ε? μ*ν καλ�« �ρξ�, �π*ρ
�μο,, ε? δ* μ., κατ E �μο, α%τ< ξρ'σαι. προεξειρ!σ1η δ* �π
 Νωρβα δι5
τ�ν #ρετ�ν α%το, [« πολεμικ>τατο« κα& πολλ5 κατορ1>ματα �ν ’Ρ>μF
κα& πανταξο, πεποιηκ>«. 2 φ!λοψ δω τινο« α%τ< ποτε διαβλη1ωντο«

25

5

5

2 Νωρβα« – δ': cf. Georg. Mon. 447.2 2–4 οHτο« – τελεψτt: cf. Georg. Mon. 447.2–4; 9–11
cap. 62.2 Τραgαν
« – «': cf. Georg. Mon. 450.6 2–5 V« – ξρ'σαι: cf. Georg. Mon. 450.6–11

C [F1]PH[K]

24 �πο!α : πο!α C : non adhib. F1 τ!« om. H post φανησομωνη add. α71ι« bρ>τησεν P H K :
non adhib. F1 οC δ* : �κεDνοι C : non adhib. F1 25 �πε& H 26 post α?>ν�ν add. 6ταν Wλ1F P
H K : non adhib. F1 α%τ�ν : α%τ
ν H K cap. 61.1 Νωρβα« : νωρβα« Wτο« α μ'να« δ in mg. C :
βασιλε!α νωρβα F1 : νωρβα« � κα& μ�ρκο« P 5 καπετολ!� H K �πι1.σα« H post στ5«
add. τ* P H K : non adhib. F1 post β.ματο« add. κα& P H K : non adhib. F1 6 μεγ�λα βο�ν :
μεγαλοβο�ν H 8 το, (#πηγ�ρεψσε το, : το, … �δογμ�τισεν F1) : τ
 e το, ut vid. C �κ-
τεμεDν : τεμεDν F1 : �κτωμνειν P H K cap. 62.1 Τραgαν�« : τραgαν
« Wτη ι1- μ'να« « in mg. C :
βασιλε!α τραιανο, F1 : om. H 5 α%τ< : α%τ
 P 6 post ’ Ρ>μF add. τε C : non adhib. F1
7 post πανταξο, add. γ'« C : non adhib. F1 α%τ� τιν
« C H ποτε : post δ* exhib. C : post
διαβλη1ωντο« transp. F1 : om. H K
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[« �πιβο4λοψ κα& το4« τε Zφ1αλμο;« �κκεντη1ωντο« κα& τ
 γωνειον #πο-
κειραμωνοψ, �πε& τψφλ
« πρ
« Τραgαν
ν ε?σ.ξ1η, πολλ5 λψπη1ε&« �π&
το4τ8 π�λιν Yν Wκτισεν �π& τ< Zν�ματι α%το,, τ�ν ν,ν Τραgανο4πολιν
Zνομαζομωνην, το,τον κατοικτειρ.σα« [« δεσπ�την τ'« π�λε�« �κεDσε
#πωστειλεν k�« τ'« α%το, τελεψτ'«. 3 1ν�σκει δ* EΑδριαν
ν προξειρι-
σ�μενο« ε?« βασιλωα. 4 �π& το4τοψ �μαρτ4ρησεν E Ιγν�τιο« � Υεοφ�ρο«
κα& ΣψμεLν � το, Κλε�πα. Τραgαν
« προσωτα3ε τ
 Ξριστιαν�ν φ,λον
μ� �κζητεDσ1αι μων, �μπεσ
ν δ* κολ�ζεσ1αι. �π& α%το, Σ!μ�να τ
ν μ�γον
Μωνανδρο« διεδω3ατο, γ�η« κα& #πατεLν Σαμαρε;« τ
 γωνο«, Ψαψτ
ν Ξρισ-
τ
ν Zνομ�ζ�ν. Aν δ* κα& Κ.ριν1ο« αCρεσι�ρξη« τ�τε κα& Νικ�λαο«, εi«
τ�ν Ψπτ5 διακ�ν�ν.

63 EΑδριαν
« Α^λιο«

EΑδριαν
« A^λιο« �βασ!λεψσεν Wτη κ', μ'να« ια'. Aν δ* φιλολ�γο«
�πιτ.δειο« Wν τε τ< πεζ< λ�γ8 κα& τ< �μμωτρ8, σψγγεν�« κα& ψCοπε-
ποιημωνο« τ< Τραgαν<. 2 οHτο« �ν Μψσ!T, Wν1α �1.ρασεν, sκοδ�μησε
π�λιν κα& �κ�λεσεν α%τ�ν EΑδριανο, Υ.ρα« �ν τοD« μιτ�τοι« κα& Ψτωραν
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13–14 �π& – Κλε�πα: cf. Georg. Mon. 450.11–12 14–15 Τραgαν
« – κολ�ζεσ1αι: cf. Georg.
Sync. 423.12–17; C. Plin. Sec. per Tertullianum (Apologeticum) apud Euseb. HE III.33.3
15–18 �π& – διακ�ν�ν: cf. Georg. Mon. 450.11–14; Euseb. HE II.26.1–3; 28 cap. 63.2 EΑδρια-
ν
« – ια': cf. Georg. Mon. 450.16–17 5–7 κα& alt. – κατωστρεχε: cf. Georg. Mon. 451.4–5;
450.17–451.4

C [F1]PH[K]

8 �πιβο4λοψ : �πιβοψλε4οντο« α%τ< C τε om. H �κκεντι1ωντο« H 10 το4τ8 (sic F1) :
το,το H : τ� α%το, φ!λ� C π�λιν Yν Wκτισεν : �κτηρεν- V« κα& π�λιν Wκτησεν F1 : π�λιν τε
κτ!σα« P H K 11 post Zνομαζομωνην add. κα& P H K (non add. F1) κατοικτειρ.σα« : κατ-
οικτε!ρα« P H K (de F1 vide supra) 12 post #πωστειλεν add. ε:ναι C (non add. F1) post τε-
λεψτ'« add. 1εραπε!αν α%τ� π»σαν ποιησ�μενο« C (non add. F1) 12–14 1ν�σκει – Κλε�πα
post διακ�ν�ν (l. 18) transp. C : non adhib. F1 12 post δ* add. τραgαν
« C : non adhib. F1
#νδριαν
ν H 12–13 προξειρησ�μενο« H K 13 post �μαρτ4ρησεν add. � fγιο« P H K :
non adhib. F1 14 Κλε�πα : κλε>πα H : fort. scrib. Κλεοπ» Τραgαν
« : περ& δ* τραgανο,
φησιν ε%σωβιο«, 6τι C : non adhib. F1 15 μων ante φ,λον (l. 14) exhib. C : non adhib. F1 �μ-
πεσ
ν : �μπεσLν P H K : non adhib. F1 �π& – μ�γον : #λλ5 κα& σ!μ�να τ
ν μ�γον �π&
τραgανο, C : non adhib. F1 cap. 63.1 EΑδριαν
« Α^λιο« (#νδριαν
« αjλιο« H) : #δριαν
« Wτη
κ μ'να« ια in mg. C : βασιλε!α #νδριανο, F1 2 4νδριαν
« H post κ' add. κα& C post φι-
λολ�γο« add. π�νψ C : non adhib. F1 3 �μμωτρ8 : �ν μωτρ� H 4 ο+τ�« H Μψσ!T :
σημε!� H : μψσ!� K 5 �κ�λεσεν : �π�ν�μασεν C : non adhib. F1 #νδριανο, H  post μι-
τ�τοι« add. [σα4τ�« C : non adhib. F1
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π�λιν �ν τ$ Υρ�κF �π E Zν�ματι α%το,. οHτο« κα& τ�ν E Ιοψδα!�ν π�λιν
κατωστρεχε, λιμ< κα& πολωμ8 π�ντα« α%το;« διαφ1ε!ρα«. σημεDον
δ* γωγονε τ'« #ναλ>σε�« α%τ�ν [« τ
 το, Σολομ�ντο« μνημεDον
α%τομ�τ�« διαλψ1'ναι. α71ι« δ* π�λιν #νεκα!νισε τ�ν α%τ�ν π�λιν �ν
τ< να< Cδρψσ�μενο« τ
ν α%το, #νδρι�ντα κα& �π& τ< Zν�ματι α%το,
Α?λ!αν καλωσα«. το,το δ* �πο!ησεν δι5 τ
 ε:ναι α%τ
ν λ�β�ν, 6π�« ε+ρF
^ασιν. 3 Σ!μιλον δω τινα Wν τε φρον.σει κα& �πιεικε!T κα& #ρεταD« πολ-
λαD« κεκοσμημωνον π�νψ �τ!μα κα& �ν μεγ�λF #ρξ$ �τ!μησεν α%τ�ν. #λλE
�π E Zλ!γον τ'« #ρξ'« κρατ.σα«, δεη1ε&« �3ωστη α%τ'« κα& �ν #γρ< Ψπτ5
Wτη διατρ!χα« �τελε4τησεν, �πιγραφ'ναι προστ�3α« �ν τ< μν.ματι
α%το, ο+τ�«- Σ!μιλο« �ντα,1α κατ�κειται, βι>σα« μ*ν Wτη τ�σα, ζ.σα«
δ* Ψπτ�. 4 1ν�σκει δ* EΑδριαν
« EΑντ�νDνον προξειρισ�μενο«. #πω1ανε
δ* β!T τ'« ν�σοψ κρ�ζ�ν- ~ Ζε,, π�σον κακ�ν �στιν �πι1ψμο,ντ� τινα
#πο1ανεDν κα& μ� τψγξ�νειν. 5 �π& EΑδριανο, �π'ρξον αCρεσι�ται
�ξ1ρο& τ'« τ�ν Ξριστιαν�ν π!στε�« ΣατορνDνο« κα& Βασιλε!δη« κα&
Καρποκρ�τη«.
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§ 3: cf. Cass. Dio 69.18 17–18 #πω1ανε – κρ�ζ�ν: cf. Georg. Mon. 450.17 § 5: cf. Georg.
Mon. 451.5–8; Euseb. HE IV.7.3sqq.

C [F1]PH[K]

6 post α%το, add. ξαριζ�μενο« δ* βψζαντ!οι«, Wκτισε τ
ν #γ�γ
ν τ
ν λεγ�μενον #δρ�νην-
κα& παρωσξεν α%τοD« δαχ!λειαν +δατο« C (non add. F1) οHτο« : � α%τ
« C : non adhib. F1
?οψδα!αν H K 7 λιμ< – διαφ1ε!ρα« : δι5 τ
 βοψλη1'ναι το;« ?οψδα!οψ« #νοικοδομ'σαι
τ
ν �ν Cεροσολ4μοι« να
ν- κα& �ν μιt =μωρα πεντηκονταδ4ο (-δ4ο ut vid. P) μψρι�δα« #νεDλεν
P α%το;« ante κα& exhib. C : non adhib. F1 8 #ναλ>σε�« : 4λ>σε�« C : non adhib. F1 [«
τ
 : #π
 H K 9 α%τοματ! C : non adhib. F1 9–11 α71ι« – �πο!ησεν : τ5 δ* παλαι5 λε!χα-
να τ'« π�λε�« �ρειπ!σα« κα& �ρημ>σα«, κτ!ζει �π& τ� ?δ!� Zν�ματι τ�ν π�λιν- α?λ!αν
α%τ�ν �πονομ�σα«- �ν δ* τ< να< τ
ν α%το, #νδρι�ντα #νεστ.λ�σεν P 9 #νεκα!νισε :
#νακαινισ1'ναι H : non adhib. P (#νακαιν!σα« exhib. F1) 10 post #νδρι�ντα add. κα& �π& τ

Zν�ματι α%το, διαλψ1'ναι- α71ι« δ* π�λιν #νεκα!νισεν τ�ν α%τ�ν π�λιν- �ν τ< να< Cδρψ-
σ�μενο« τ
ν α%το, #νδρι�ντα H K 11 post λ�β�ν add. το,το δ* �πο!ησεν H (i.e. bis ex-
hib.) ε+ρει H 12 post ^ασιν add. #λλ5 κα& τ�ν κ4ζικον π�λιν �π
 σεισμο, βαρψτ�τοψ
καταπεσο,σαν, α71ι« #ν.γειρε- κα& τ
ν �ν α%τ' �περμεγω1η κα& παν1α4μαστον να
ν,
�π8κοδ�μησεν. kνα τ�ν 1εαμ�τ�ν τψγξ�νοντα C Σ!μιλον : σ!μελον C : σ!μαλον H : σ!μει-
λον K : non adhib. F1 12–13 πολλαD« om. H K 13 �τ!μησεν : κατωστησεν C H : non adhib.
F1 15 �ν τ< μν.ματι : �ν τ� μνημε!� C : �π& τ
 μν'μα H K : non adhib. F1 16 Σ!μιλο« :
σ!μελο« C : σ!μαλο« H : σ!μειλο« K : non adhib. F1 κατ�κειται : κεDται C : non adhib. F1
τ�σα : Ψ3.κοντα C : non adhib. F1 17–19 1ν�σκει – τψγξ�νειν post Καρποκρ�τη« (l. 21)
transp. C : non adhib. F1 17 #νδριαν
« H προξειρησ�μενο« H K 18 ζε4« H 19 �π& : [«
δ* φησ& κλ.μη« � στρ�ματε4« 6τι �π& C #νδριανο, H 20 ΣατορνDνο« : σατορDνο« P H K
(ΣατορνDλο« Georg. Mon. 451.7) : non adhib. F1
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64 EΑντ�νDνο« � Ε%σεβ.«

EΑντ�νDνο« � Ε%σεβ�« �βασ!λεψσεν Wτη κδ'. πρ�το« τ�ν α%τοκρατ�ρ�ν
Ε%σεβ�« �πεκλ.1η- π»σαν γ5ρ #ρετ�ν �πεκτ.σατο. 2 1ν�σκει δ* προ-
βαλ�μενο« ε?« βασιλωα Μ�ρκον EΑντ�νDνον, τ
ν ^διον γαμβρ�ν.

65 Μ�ρκο« EΑντ�νDνο« � φιλ�σοφο« κα& Β'ρο« � γαμβρ
« α%το,

Μ�ρκο« EΑντ�νDνο« �βασ!λεψσεν Wτη ι1' μετ5 Β.ροψ, το, γαμβρο,
α%το,. 2 οHτο« � Μ�ρκο« σοφ
« Aν π�νψ κα& �ν�ρετο« κα& τ�ν ’Ρ>μην
�κ πολλ�ν πολωμ�ν διασ�σ�μενο« κα& #γαπη1ε&« �π
 τ�ν πολιτ�ν
σφ�δρα #πω1ανε φαρμακεψ1ε&« �π
 Κομ�δοψ, το, ?δ!οψ ψCο,. τ�ν δ*
μν.μην τ'« #ρετ'« = βοψλ� Wξοψσα μετ5 τ�ν α%το, τελεψτ�ν ξρψσ<
#νδρι�ντι α%τ
ν �τ!μησαν. 3 πολεμο,ντο« Μ�ρκοψ Γερμανο;« κα&
Σαρμ�τα«, δ!χει τ'« στρατι»« πιεζομωνη« κα& δι5 το,το κινδψνεψο4ση«,
το;« �π& τ'« Μελιτην'« ο+τ� καλοψμωνη« λεγε�νο« Ξριστιανο;« 2ντα«
διE ε%ξ'« �κτενο,« πρ
« τ
ν Υε
ν γενομωνη« το;« μ*ν πολεμ!οψ« κεραψν<
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2 EΑντ�νDνο« – κδ': cf. Georg. Mon. 451.10  cap. 65, § 1: cf. Georg. Mon. 451.17–18 § 3: cf.
Georg. Sync. 431.3–6; Euseb. HE V.5

C [F1]PH[K]

1 #ντ�νDνο« � ε%σεβ�« Wτη κδ in mg. C : βασιλε!α #ντ�ν!νοψ F1 : μ�ρκο« (μ�ρκο« superlinea-
vit H) #ντ�νDνο« κα& β'ρο« � γαμβρ
« α%το, (κα& – α%το, superlineavit H) H 2 � om. H
post κδ' add. ψCοποιη1ε&« τ< #δριαν< (#νδριαν< H)- κα& P H K (non add. F1) 3 post
�πεκτ.σατο (sic F1 : �κτ.σατο C) add. [« φησ& δ* κλ.μη« 6τι �π& α%το,. ο%αλεντDνο«- κα&
κωρδ�ν- κα& μαρκ!�ν �π& τ'« q>μη« αCρεσι�ρξαι �γν�ρ!ζοντο- πολψκ�ρποψ δ* �πισκ�ποψ
σμ4ρνη« ε?« 2χιν �λ1�ντο« μαρκ!�νο«, πρ
« α%τ
ν φησ&ν � μαρκ!�ν- �πιγ!ν�σκε =μ»« ~
καλ* πολ4καρπε- � δ* �πιγιν>σκ� σε Wφη τ
ν πρ�τ�τοκον το, σαταν» C (non add. F1)
post δ* add. #ντ�νDνο« C (non add. F1) 3–4 προβαλλ�μενο« F1 P H K 4 post γαμβρ�ν
add. �π& #ντ�ν!νοψ ο%!ροψ βαρδισ�νη« τι« σ4ρο« διαλεκτικ>τατο« κα& σοφ
« Aν, _στε 1αψ-
μ�ζεσ1αι α%το, τ
ν πρ
« #ντ�νDνον κατ5 εCμαρμωνη« λ�γον P H K (cf. Euseb. HE IV.30)
(non add. F1) cap. 65.1 Μ�ρκο« EΑντ�νDνο« � φιλ�σοφο« (� φιλ�σοφο« om. H K) – α%το, :
μ�ρκο« #ντ�νDνο« � φιλ�σοφο« Wτη ι1 in mg. C : βασιλε!α μ�ρκοψ F1 2 post EΑντ�νDνο« add.
� φιλ�σοφο« C (non add. F1) 3–7 οHτο« (οHτο« δ* C) – �τ!μησαν post προσαγορε,σαι (l. 13)
transp. C (non transp. F1) 3 Aν (sic F1) : �ν C ’ Ρ>μην : π�λιν P 5 post ψCο, (ψCο, om. K)
add. α%το, H K 6 post #ρετ'« add. α%το, F1 P H K 7 �τ!μησαν (sic F1) : �τ!μησε P H K
post πολεμο,ντο« add. δ* C (non add. F1) 8 Σαρμ�τα« (sic F1) : σαψρομ�τα« P H K στρα-
τι»« (sic F1) : στρατε!α« P : στρατ!α« H K 9 �π& : #π
 in app. Tafel καλοψμωνη« λεγε�νο«
(sic F1) : καλοψμωνοψ« λεγε�να« (vel λεγε�νο«) C 10 τ
ν om. P H K (quod exhib. F1) post
γενομωνη« (γινομωνη« F1? P H K) add. CστορεDται (Cστορ'σαι H) P H K (non add. F1) πο-
λεμ!οψ« (sic F1) : πολεμ!οψ C
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βαλεDν, 2μβρ8 δ* το;« ’Ρ�μα!οψ« παραμψ1.σασ1αι, 6περ, _« φασιν, σφοδ-
ρ�« καταπλ'3αι τ
ν Μ�ρκον γρ�χαι τιμ'σαι Ξριστιανο4«, τ�ν δ* λε-
γε�να Κεραψνοβ�λον προσαγορε,σαι.

66 Κ�μοδο« � ψC
« Μ�ρκοψ

Κ�μοδο«, ψC
« Μ�ρκοψ, �βασ!λεψσεν Wτη ιβ', μ'να« ε'. οHτο« ε:ξε τρ!ξα«
3αν1�«, ε?κασμωνα« ξρψσ<. Aν δ* φιλοκ4νηγο«- 6ν φασιν �ν μιt =μωρT
δ>δεκα λωοντα« φονε,σαι. γωγονε δ* ποδαλγ
« κα& καταβαρ.«. σψνωβη
δ* πολλ5 το;« κατ5 τ�ν ’Ρ>μην πα1εDν �ν ταD« =μωραι« α%το,.
2 Ν�ρκισσο« δω τι« τ�ν ο?κε!�ν α%το, #πωπνι3εν �ν τ< λοψτρ<, _«
φησιν EΑφρικαν
« � σοφ>τατο«. 3 �π& το4τοψ Κλ.μη« � Στρ�ματε;« �ν
EΑλε3ανδρε!T �γν�ρ!ζετο. Κλ.μεντο« δ* φοιτητ�« E�ριγωνη« �γωνετο.
#λλ5 κα& Μονταν
« αCρεσι�ρξη« τ�τε Aν, V« Ψαψτ
ν παρ�κλητον Wλεγεν
ε:ναι.
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2 Κ�μοδο« – ε': cf. Georg. Mon. 452.2–3 § 2: cf. Euseb. HE V.12.1 (Iulius Africanus) § 3: cf.
Georg. Sync. 434.12–13; Euseb. HE V.11.1

C [F1]PH[K]

11 βαλεDν (sic F1) : βλη1'ναι C 11–12 σφοδρ� H 12 καταπλ'3αι (sic F1) : καταπλ'3αν
P H K post Μ�ρκον add. κα& C, fort. recte (vide introd. III.3.1.1 : non add. F1) 12–13 γρ�χαι
(sic F1 : γρ�φει P) – λεγε�να om. H K 13 κεραψν�βολον H post προσαγορε,σαι (i.e. post
�τ!μησαν, vide supra) add. �π& δ* α%το, �γν�ρ!ζετο Zππιαν
« � τ5 4λιεψτικ5 σψγγραχ�με-
νο« C (non add. F1) cap. 66.1 Κ�μοδο« � (� om. H K) ψC
« Μ�ρκοψ : κ�μοδο« Wτη ιβ μ'να« ε
in mg. C : βασιλε!α κ>μ�δο« F1 2 post Κ�μοδο« add. � C (non add. F1) 3 ε?κασμωνα« (sic
F1) : �οικψ!α« μικρο, δεDν C Aν δ* (post δ* add. μοιξικ>τατο« (μαξικ>τατο« H : μψξικ>τα-
το« K) π�νψ κα& P H K) φιλοκ4νηγο« om. F1 post 6ν add. κα! C (non add. F1) φησιν H
4 δ>δεκα : fort. ιη H καταβαρ.« (-4« H) : κατ�βαρ.« C : non adhib. F1 5 το;« – πα1εDν :
κακ5 πα1εDν τ�ν q>μην C : non adhib. F1  6 Ν�ρκισσο« (ν�ρκισο« P H) δω (τ
ν δ* κ�μοδον
ναρκισσ�« C) – λοψτρ< post ε:ναι (l. 10) transp. C : non adhib. F1 post #πωπνι3εν add. α%τ
ν
P H K : non adhib. F1 λοψτρ< : βαλανε!� H 6–7 _« – σοφ>τατο« in mg. P 7 φησιν :
φασ&ν H : φησ& δ* C (vide infra) post σοφ>τατο« add. 6τι C : non adhib. F1 �π& το4τοψ : �φ E
οH F1 : �π& κομ�δοψ P H K στροματε;« H K 8 #λε3ανδρ!α H 9–10 Wλεγεν ε:ναι : ε:ναι
Wλεγε C : Wλεγεν F1
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67 Περτ!να3

Περτ!να3 �βασ!λεψσεν =μωρα« πζ', μ.τε τ�ν γψναDκα μ.τε τ5 τωκνα ε?« τ

παλ�τιον #γαγ>ν, #λλE ��σα« παρ5 τ< π�ππ8 διαιτ»σ1αι. οHτο«
�σφ�γη παρ5 τ�ν στρατι�τ�ν. 2 �π& Περτ!νακο« Σ4μμαξο«, εi« τ�ν
Ψρμηνεψτ�ν, E Εβι�ναDο« τ�ν αjρεσιν, Aν, #λλ5 κα& Πορφ4ριο« φιλ�σοφο«,
� κατ5 Ξριστιαν�ν γρ�χα«, κα& EΑφρικαν
« � σοφ>τατο«.

68 E Ιοψλιαν
« Δ!διο«

E Ιοψλιαν
« Δ!διο« �βασ!λεψσεν =μωρα« 3«', φαψλ�τατο« τοD« τρ�ποι« κα&
τοD« Wργοι« #νοσιοψργ
« κα& ξρημ�τ�ν �ραστ.«. οHτο« δι5 τα,τα
�σφ�γη, χ.φ8 τ'« βοψλ'«, μεγ�λα �πιβο>μενο«- τ! γ5ρ δειν
ν �πο!ησα;

69 Σεψ'ρο«

Σεψ'ρο« �βασ!λεψσεν Wτη ιζ', μ'να« η'. 2 οHτο« τ
 Βψζ�ντιον παραλα-
βLν τ5 τε!ξη α%το, κα1εDλεν. ε:ξε δ* π4ργοψ« Ψπτ5 �κ τ�ν 1ρTκικ�ν
πψλ�ν #ρξομωνοψ« κα& �π& τ�ν #ρκτlαν 1�λασσαν κα1.κοντα«, κα&

5

§ 1: cf. Georg. Mon. 452.8–10 § 2: cf. Euseb. HE VI.17 (de Symmachi haeresi); VI.19.2sqq. (de
Porphyrio)  cap. 68: cf. Georg. Mon. 452.12–14  cap. 69, § 1: cf. Georg. Mon. 452.16

C [F1]PH[K]

1 Περτ!να3 : περτJνα3 =μωρ πζ in mg. C : βασιλ περτ!να3 F1 2 τ�ν om. H μ.τε (X C) τ5
τωκνα (τωκνα α%το, C) om. H K : non adhib. F1 3 ε?σαγαγ>ν C : non adhib. F1 διαιτ'σ1αι
P 3–6 οHτο« – σοφ>τατο« : �π& δ* περτ!νακο« [« φησ&ν ε%σωβιο«, Aν σ4μμαξο«- εi« τ�ν
Ψρμηνεψτ�ν τ'« τ�ν Ψβρα!�ν γραφ'«- V« Aν �βι�ναDο« τ�ν αjρεσιν- #λλ5 κα& πορφ4ριο« �
φιλ�σοφο« � κατ5 ξριστιαν�ν γρ�χα«. � δ* περτ!να3. �σφ�γη �π
 τ�ν στρατι�τ�ν C :
non adhib. F1 4 Σ4μμαξο« om. P (cf. C supra) : non adhib. F1 5 E Εβι�ναDο« : �ν β!� νωο« H
post Πορφ4ριο« add. � C H : non adhib. F1 6 σοφ>τατο« : ξρονογρ�φο« H K : non adhib. C
F1 cap. 68.1 E Ιοψλιαν
« Δ!διο« : ?οψλιαν
« � δJδιο« =μωρ 3ζ («?) in mg. C : βασιλε!α ?οψλιανο,
F1 2–3 τοD« – Wργοι« : �ν το;« τρ�ποψ«. κα& τοD« τρ�ποι« C : om. F1 3 οHτο« (sic F1) : V«
C 3–4 τα,τα – βοψλ'« (sic F1) : τ
 α?σξρ�« βιο,ν κα& #παν1ρ>π�« �π
 τ'« βοψλ'«
1αν�τ8 χηφισ1ε&« �σφ�γη C 4 post �πιβο>μενο« add. �ν τ< σφ�ττεσ1αι C : non adhib. F1
cap. 69.1 Σεψ'ρο« (σεβ'ρο« K) : σεψ'ρο« Wτη ιζ μ'να« 3 (ζ?) « in mg. C : βασιλε!α σεβ.ροψ
F1 2 η' (sic F1) : Ψπτ� C 3 post δ* add. τ
 βψζ�ντιον C (non add. F1)
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το4τ�ν, ε^ τι« �ν Ψτωρ8 π4ργ8 προσ'λ1εν, ο%δεμ!α α^σ1ησι« τοD« �λλοι«
�γ!νετο. ε? δ* �ν τ< πρ>τ8 π4ργ8 #νεβ�ησεν X κα& λ!1ον �σ�λεψσεν,
α%τ�« τε eξει κα& τ< δεψτωρ8 κα& τοD« λοιποD« π»σιν �φε3'« μετεδ!δοψ
τ'« bξ'«. οHτο« κα& τ
 Ζε43ιππον λοετρ
ν Wκτισε Βψζαντ!οι« κα& τ
 πρ�-
τον κτ!σμα τ< Cπποδρομ!8 παρωδ�κε κα& κψν.γιον κα& 1ωατρον α%τοD«
κατεσκε4ασεν. 3 �π& το4τοψ eκμαζε κα& E�ριγωνη«, V« �νωσπειρεν �π& τ'«
γ'« πονηρ5 ζιζ�νια κα& π»σαν #κα1αρσ!αν �πεδε!3ατο. �μαρτ4ρησε
δ* κα& Λε�ν!δη«, � πατ�ρ E�ριγωνοψ«. 4 νοσηλεψ1ε&« δ* � βασιλε;«
�τελε4τησεν �ν πολωμ8. 5 οHτο« τ
ν �ν Βρετταν!T νικ.σα« π�λεμον
#π
 1αλ�σση« ε?« 1�λασσαν περιετε!ξισε τ�ν ν'σον σταδ!οι« ξιλ!οι«.

70 EΑντ�νDνο«

EΑντ�νDνο«, � ψC
« Σεψ.ροψ, �βασ!λεψσεν Wτη «', μ'να« β'. οHτο« τ
ν ^διον
#δελφ
ν �ν τ< κ�λπ8 τ'« μητρ
« #πωσφα3ε. 2 Σαραπ!�ν δω τι« μα1η-
ματικ
« Wλεγεν, [« τε1ν.3εται EΑντ�νDνο« κα& ΜακρDνο« α%τ
ν διαδω3ε-
ται- κα& Wδει3εν α%τ
ν τ< δακτ4λ8 παρεστ�τα μετ5 τ'« σψγκλ.τοψ.
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§ 3: cf. Georg. Mon. 452.18–20 § 5: cf. Georg. Mon. 452.16–18  cap. 70, § 1: cf. Georg. Mon.
459.25–460.2

C [F1]PH[K]

5 ε?σ'λ1εν H α^σ1ησι« post �γ!νετο transp. C (non transp. F1) 6 #νεβ�ησεν : �νεψ�ησεν F1 :
�β�ησεν C 8–10 οHτο« – κατεσκε4ασεν (sic F1) : Wκτισε δ* κα& τ
 δημ�σιον λοψτρ
ν τ

λεγ�μενον ζε43ιππον. δι5 τ
 �ν �κε!ν� τ� τ�π� πρ�τερον- στ.λην ξαλκ'ν το, =λ!οψ
jστασ1αι. Yν οC 1ρ�κε« τ' ?δ!α γλ>σση, ζε43ιππον Wλεγον- sκοδ�μησε δ* κα& να
ν �ν τ'
#κροπ�λει τ� =λ!�- πλησ!ον τ�ν �κεDσε 2ντ�ν δ4ο Cερ�ν- τ'« τε #ρτωμιδο« κα& τ'«
#φροδ!τη«- κα& κψν.γιον π�νψ μωγα- κα& 1ωατρον κατωναντι το, Cερο, τ'« #φροδ!τη«- κα&
τ
 Cπποδρ�μιον α%τ
« Wκτισεν C 8 Ζε43ιππον : ζε43ημον F1 : ζεψ3ιππ
ν H : ζε43ιπον K
10–12 �νωσπειρεν (Wκτισεν H) – E�ριγωνοψ« (sic F1) : πονηρ�ν ζιζαν!�ν �φηγητ�« γεν�μενο«,
αCρωσει« �νωσπειρε- λ�γοι« πι1ανοD« το;« #φελεστωροψ« πε!1�ν- κα& πρ
« Ψαψτ
ν τ' το4τοψ
κομχε!α �πισψρ�μενο«- κα& μετεμχ4ξ�σιν �δ�3αζεν- #πE �λλοψ ε?« �λλον τ�ν χψξ�ν μετα-
βα!νοψσαν- �π& δ* σεψ.ροψ [« φησ&ν ε%σωβιο«, πα,λο« � σαμοσατε;«, τ�ν #ρτωμονο« αjρε-
σιν #νενε>σατο- κα& λε�ν!δη« � πατ�ρ cριγωνοψ« δι5 ξριστ
ν �μαρτ4ρησεν C 11 post
πονηρ� add. κα& �ριζα H 12–13 νοσηλεψ1ε&« – πολωμ8 : � δ* α%τ
« σεψ'ρο«- �ν πολωμοι«
σξολ�ζ�ν, ν�σ� τελεψτ» C (non add. F1) 13–14 οHτο« τ
ν (τ
ν om. H) – ξιλ!οι« om. C
(non add. F1) cap. 70.1 EΑντ�νDνο« : #ντ�νDνο« Wτη « μ'να« β in mg. C : βασιλε!α #ντ�ν!νοψ
F1 : #ντ�νDνο« � ψC
« σεψ.ροψ, � καρ�καλο« P : om. H 2 � (sic F1) om. P H K μ'να« β om.
H K 3 post μητρ
« add. α%το, H K Σαραπ!�ν : σεραπ!�ν H K : non adhib. F1 § 2 post
§ 3 transp. C : non adhib. F1 3–4 μα1ητικ
« P 4 post τε1ν.3εται add. ο%κ ε?« μακρ5ν C :
non adhib. F1 τε1ν.3αντα #ντ�νDνον H



[Taf. 55 : Bekk. 73–74] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 69,2–72,2 97

� δ* �π
 1ψμο, (μ»λλον δ* �π
 τ'« τ4ξη«) ο% σψν'κε τ< προσ>π8
Μακρ!νοψ, #λλE kτερον τ
ν πλησ!ον �κωλεψσεν #ποκταν1'ναι. � δ*
ΜακρDνο« �σπο4δαζε τ
ν EΑντ�νDνον προκαταλαβεDν κα& το, EΑντ�ν!νοψ
#π
 το, jπποψ κατελ1�ντο« �ν κψνηγ!8 ε?« #π�πατον Ψκατ�νταρξον
#ποστε!λα« το,τον τ< 3!φει #νεDλεν, ε?πLν πρ
« α%τ�ν, [« σ; τ
ν #δελ-
φ
ν #πωσφα3α«, ο+τ� κ#γL σω. 3 �π& EΑντ�ν!νοψ E�ριγωνη« δι�φορα
σψγγρ�μματα καταλωλοιπε, μετ5 κα& τ'« τ�ν ’Εβρα!�ν σημει>σε�« τ5
λεγ�μενα ’Ε3απλ».

71 ΜακρDνο«

ΜακρDνο« �βασ!λεψσεν Wτο« kν, μ'να« δ4ο. 2 Ε%τψξιαν
« δω τι« παραλα-
βLν τ
ν 5Αβιτον [« EΑντ�ν!νοψ 2ντα ψC
ν μο!ξιον περιτω1ηκε δι�δημα
κα& α%τοκρ�τορα #νηγ�ρεψσε. κα& δο;« ξρψσ!ον τοD« στρατι>ται«
σψνωβαλε π�λεμον μετ5 Μακρ!νοψ, κα& =ττη1ε&« ΜακρDνο« Wφψγε κα&
#πεσφ�γη μετ5 το, ψCο, α%το,.

72 5Αβιτο«

5Αβιτο« �βασ!λεψσεν Wτη τρ!α, μ'να« �ννωα. οHτο« γψναικ>δη« Aν, _στε
κα& ’ Ιεροκλωα Wννομον α%το, �νδρα ποι'σαι. 2 �σφ�γη δ* δι5 τ5« #κα-
1αρσ!α« α%το,, κακ�« τ
 ζ'ν #πορρ.3α«. κα& �βασ!λεψσεν EΑλω3ανδρο«,
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5

cap. 71, § 1: cf. Georg. Mon. 460.8 cap. 71, § 2: cf. Georg. Mon. 460.12

C [F1]PH[K]

6 τ4ξη« : λ4πη« H K 8 #ντ�νDοψ P 9 post Ψκατ�νταρξον add. � μακρDνο« C : non adhib.
F1 10 τ< : τ
 H 11 ο+τ�« H post �π& add. δ* C : non adhib. F1 post EΑντ�ν!νοψ add. [«
φησ& κλ.μη«- 6τι C : non adhib. F1 12 μετ5 κα& : an scrib. κα& μετ5? cap. 71.1 ΜακρDνο« :
μακρDνο« Wτο« α μ'να« β in mg. C : μαρκDνοψ F1 3 [« om. C : non adhib. F1 2ντα om. P H K
περιω1ηκε H K 4 τοD« : ταD« H post στρατι>ται« add. #ντ'ρε κα& C : non adhib. F1
5 σψνωβαλε : σψνωλαβον H 6 τ�ν ψC�ν P H K : non adhib. F1 cap. 72.1 5Αβιτο« : �βgτο«
Wτη γ μ'να« 1 in mg. C : #β!τοψ F1 2 post 5Αβιτο« add. � ν�1ο« ψC
« #ντ�ν!νοψ C (quod non
add. F1) Aν : �ν- τοσο,το« Aν πρ
« τ
 τ'« #σελγε!α« π�1ο« κακ�« διακε!μενο« C : exhib.
Aν, sed om. _στε – ποι'σαι F1 3 post κα& add. τ
ν C : non adhib. F1 3–6 �σφ�γη – ποιεD-
σ1αι (sim. exhib. F1) : [« δ* φησ& δ!�ν- 6τι �βιτο«- τ
ν ?ατρ
ν bντιβ�λει- διφψ' α%τ
ν δι5
τομ'« �μπροσ1!οψ τ' τωξνη ποι'σαι- V« δι5 τ5« #κα1αρσ!α« α%το, κα& μιαρ5« #κολασ!α«,
�σφ�γη- κακ�« τ
 ζ'ν #πορρ.3α«. κα& �βασ!λεψσεν #ντ E  α%το,, #λω3ανδρο« � το4τοψ
#δελφ�« C 4 #πορρ!χα« H
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�3�δελφο« α%το,. 5Αβιτο« τ
ν ?ατρ
ν bντιβ�λει διφψ' α%τ
ν δι5 τομ'«
�μπροσ1!οψ τ$ τωξνF ποιεDσ1αι.

73 EΑλω3ανδρο« � Μαμα!α«

EΑλω3ανδρο« � Μαμα!α« �βασ!λεψσεν Wτη ιγ', μ'να« η'. �π& α%το, γωγονε
λιμ
« �ν ’Ρ>μF, _στε κα& κρε�ν α%το;« #ν1ρ�π!ν�ν fχασ1αι. 2 οHτο«
�κστρατε4σα« κατ5 Περσ�ν =ττ.1η κατ5 κρ�το« κα& καταφρονη1ε&«
�σφ�γη- κα& προεβ�λοντο οC στρατι�ται Μα3ιμDνον. 3 Μαμα!α, =
EΑλε3�νδροψ μ.τηρ, 1εοσεβ�« �τ4γξανε κα& τ
ν E�ριγωνην �ν EΑντιοξε!T
διατρ!βοντα μετεπωμχατο πρ
« α%τ�ν το, διδαξ1'ναι τ
 κατ5 Ξρισ-
τ
ν μψστ.ριον.

74 Μα3ιμDνο«

Μα3ιμDνο« �βασ!λεψσεν Wτη «'. οHτο« ποιμ�ν �ν κα& μετ5 τα,τα στρα-
τι>τη« γεγον>«, ε:1 E ο+τ�« στρατηγ
« EΑλε3ανδρε!α«, �π
 το, δ.μοψ
κα& τ'« βοψλ'« προεβλ.1η βασιλε;« διE #νδρε!αν κα& φρ�νησιν. 2 μετ5
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5–6 5Αβιτο« – ποιεDσ1αι: cf. Dio Cass. 80.16.7; Zon. 12.14, p. 118.30–119.3D; Cedr. I.449.22–
450.1 cap. 73.2 EΑλω3ανδρο« – η': cf. Georg. Mon. 460.14–15 § 2: cf. Georg. Mon. 460.15–16
§ 3: cf. Euseb. HE VI.21.3–4 cap. 74.2 Μα3ιμDνο« – «': cf. Georg. Mon. 460.21 4–5 μετ5 –
Βαλβ!νοψ: cf. Georg. Mon. 460.22

C [F1]PH[K]

6 ποι'σαι H cap. 73.1 EΑλω3ανδρο« � Μαμα!α« : #λω3ανδρο« � μαμα!α« Wτη ιγ μ'να« η in
mg. C : αλε3ανδ2 F1 : #λω3ανδρο« H 2 post Μαμα!α« add. � #δελφ
« #β!τοψ C 3 #ν1ρ�πε!�ν
C 4–5 =ττ.1η – κα& : κα& =ττη1ε&« �σφ�γη F1 : om. P 4 καταφρονη1ε&« : σψλληφ1ε&« H
5 post �σφ�γη add. �π
 περσ�ν H K : non adhib. P προ�β�λλοντ� H 6 post μ.τηρ add.
[« φησ&ν ε%σωβιο« C : non adhib. F1 7 μετ�πωμπεται H Ψαψτ�ν C : non adhib. F1 cap.

74.1 Μα3ιμDνο« : μα3ιμJνο« Wτη « in mg. C : βασιλε!α μα3ημ!νοψ F1 2 «' : re vera regnavit a.
235–238 (Georg. Mon. 3 annos) 2–4 οHτο« – φρ�νησιν : οHτο« ποιμ�ν �ν τοπρ�τερον- ε:1 E
ο+τ�« στρατι>τη« γεγονL«, μετατα,τα στρατηγ
« #λε3�νδροψ διE #νδρ!αν σ>ματο«. κα&
σ4νεσιν κα& φρ�νησιν, �π
 το, δ.μοψ κα& τ'« βοψλ'« προεξειρ!σ1η βασιλε4« C : οHτο« ποι-
μ�ν �ν- ειτ στρατι>τη« γεγ�ν
«- �π
 τ'« βοψλ'« κα& το, δ.μοψ προεβλ.1η βασιλε;« F1
2 �ν : A H 4 post προεβλ.1η add. δ* H K 4–8 μετ5 – Ξριστιαν�ν : V« Wξ1ει τ� πρ
« τ
ν
#λω3ανδρον- [« πολλο;« ξριστιανο;« Wξοντα κα& τιμ�ντα, δι�γμ
ν eγειρε μωγαν κατ5
ξριστιαν�ν- �π�3ιον δ* τ'« Ψαψτο, #νοσιοψργο, γν>μη«, τ
 τωλο« ε+ρατο, σφαγε&«
δολ!�« �π
 μα3!μοψ κα& βαλβ!νοψ C : V« τ�ν (sic ut vid. F1 : 6στι« E (Marcianus (Venetus) gr.
608)) πολλ�ν δι[γμ
ν κατ5 τον ξριστιαν
ν eγειρεν- μετ5 δ* τα,τα �σφ�γη παρ5
μα3!μοψ κα& βαλβ!νοψ F1
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δ* τα,τα �σφ�γη δολ!�« παρ5 Μα3!μοψ κα& Βαλβ!νοψ, �3ιον τ'« Ψαψτο,
#νοσιοψργο, γν>μη« ε�ρLν τ
 τωλο«- Μα3ιμDνο« Wξ1ει τ< πρ
« EΑλω3αν-
δρον, πολλο;« Ξριστιανο;« Wξοντι κα& τιμ�ντι, δι�γμ
ν eγειρε μωγα
κατ5 Ξριστιαν�ν.

75 Μ�3ιμο« κα& ΒαλβDνο«

Μ�3ιμο« κα& ΒαλβDνο« �βασ!λεψσαν =μωρα« κβ'. τ< α%τ< δ* τρ�π8
#πεσφ�γησαν οHτοι �π
 τ�ν στρατι�τ�ν, �μο!�« κα& Γορδιαν
« �
προγεγονL« καDσαρ παρ5 Μα3ιμ!νοψ κα& α%τ
« βασιλε4σα« #νFρω1η,
[« κ�λ4σαντο« Φιλ!πποψ το, �π�ρξοψ τ
ν σDτον διακομισ1'ναι τ<
στρατ<. οHτο« δ* � Φ!λιππο« Aν πατ�ρ τ'« 4γ!α« μ�ρτψρο« Ε%γεν!α«.
2 �π& Μα3!μοψ κα& Γορδιανο, EΑφρικαν
« � σψγγραφε;« �γν�ρ!ζετο.

76 Φ!λιππο«

Φ!λιππο« �βασ!λεψσεν Wτη πωντε- V« �π'ρξε μ*ν τ'« τ�ν Ξριστιαν�ν
π!στε�« σποψδαστ.«, σψνωσει κα& �πιεικε!T κεκοσμημωνο«, [ρμ»το δ*
#π
 Β�στρα«, Wν1α κα& π�λιν sκοδ�μησεν Zνομ�σα« α%τ�ν Φιλιπ-
πο4πολιν. 2 οHτο« σπονδ5« ε?ρηνικ5« �πο!ησε μετ5 Σαβ>ροψ, βα-
σιλω�« Περσ�ν. V« �1αψμ�ζετο �π& μεγω1ει σ>ματο«. μωξρι γ5ρ �κε!νοψ
το, ξρ�νοψ τηλικο,το« �ν1ρ�πο« ο%κ �φ1η. 3 #νFρω1η δ* � Φ!λιππο«
fμα τ< ψC< #γ�νιζ�μενο« �π*ρ Ξριστιαν�ν �π
 Δεκ!οψ.
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§ 1: cf. Georg. Mon. 461.2–3 cap. 76, § 1: cf. Georg. Mon. 465.8–10  § 3: cf. Georg. Mon.
465.10

C [F1]PH[K]

5 #πεσφ�γη P (de C F1 vide supra) 6 τ
 om. H Wξ1ει τ< : Wξ1η τ
 H : �ξ1ητ
 K : non ad-
hib. F1 6–7 #λε3�νδρειαν P : non adhib. F1 7 Wξοντι : cf. introd. III.3.1.1 et ind. graecitatis
s.v. incongruentia casuum 7 τιμ�ντι (τιμ�ντι H) : τιμ�ν P : τιμ�ντα C : non adhib. F1  cap.

75.1 Μ�3ιμο« κα& ΒαλβDνο« : μ�3ιμο« κα& βαλβDνο« =μωρ κβ in mg. C : βασιλε!α μα3!μοψ κα&
βαλβ!νοψ F1 2 �βασ!λεψσεν P δ* α%τ� C : non adhib. F1 3 post #πεσφ�γησαν
(�πεσφ�γησαν H) add. κα& P H K : non adhib. F1 4 Μα3ιμ!νοψ (μα3ημDνοψ F1) : μα3!μοψ P H
K 5 το;« �π�ρξοψ« H 6 ε%γενε!α« H 7 post �π& add. δ* C : non adhib. F1 post Γορδια-
νο, add. [« φησ&ν ε%σωβιο« C : non adhib. F1 post �γν�ρ!ζετο add. γορδιαν
« (ante γορδια-
ν
« tituli modo add. γορδιαν�« P : ad cap. 75, § 1, add. γορδιαν�« in mg. C) καDσαρ περ& Wτη ποψ
γεγονL« δεκατρ!α α%τοκρ�τ�ρ τε #νεδε!ξ1η Wτη « κα& τ�ν q�μα!�ν #ρξ�ν #νεδω3ατο. ε:τα
�π
 φιλ!πποψ �π�ρξοψ �πιβοψλεψ1ε&« �τελε4τησεν P H K : non adhib. F1 cap. 76.1 Φ!λιπ-
πο« : φ!λιππο« Wτη ε in mg. C : φιλ!πποψ F1 3 σπαδαστ'« H 5 σαπφ>ροψ C : non adhib.
F1 8 post �π*ρ add. τ�ν F1 H K �π
 (κατ5 C : παρ5 F1) Δεκ!οψ om. H



100 ΣNΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟN ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟN [Taf. 56–57 : Bekk. 76–77]

77 Δωκιο«

Δωκιο« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο- V« πολλο;« 4γ!οψ« �τιμ�ρ.σατο κα&
1αν�τ8 παρωδ�κεν. #νFρω1η δ* �π
 Σκψ1�ν, �πο1.και« Γ�λλοψ κα& Βο-
λοψσιανο,, �ν π�λματι #ποπνιγε&« μετ5 το, ?δ!οψ ψCο,, #3!αν τιμ�ρ!αν
τ'« ?δ!α« α%τ�ν 1ηρι�δ!α« �πιτψξ�ντε«, [« μηδ* τ5 σ>ματα α%τ�ν
ε�ρε1'ναι e τι μωρο« �3 α%τ�ν. 2 �π& το4τοψ Aν Κλ.μη« � Στρ�ματε;«
κα& EΑφρικαν
« κα& Γρηγ�ριο« � Υαψματοψργ�«. �π& Δεκ!οψ Ναψ�το«,
πρεσβ4τερο« �ν, #πωσξισε τ'« �κκλησ!α«- V« το;« �πι14σαντα« κα& μετα-
νοο,ντα« ο%κ �δωξετο. �π& α%το, Κψπριαν
« � fγιο« �μαρτ4ρησε κα& οC
Ψπτ5 παDδε« οC �ν EΕφωσ8 κα& πλ'1ο« 4γ!�ν.

78 Γ�λλο« κα& Βολοψσιαν�«

Γ�λλο« κα& Βολοψσιαν
« �βασ!λεψσαν Wτη β', μ'να« η'. γωγονε δ* �ν ταD«
=μωραι« α%τ�ν λοιμ
« κινη1ε&« #π
 Α?1ιοπ!α« μωξρι τ'« δ4σε�«, κα&
ο%δεμ!α π�λι« Wμεινεν �μοιρο« τα4τη« τ'« #πειλ'«. �κρ�τησε δ* Wτη ιε',
#ρξ�μενο« #π
 φ1ινοπ>ροψ κα& λ.γ�ν τ$ το, Κψν
« �πιτολ$. μετεδ!δο-
το δ* = ν�σο« α+τη #π� τε Cματ!�ν κα& χιλ'« 1ωα«. κα& Σκ41αι περ�σαν-
τε« τ
ν 5 Ιστρον π»σαν τ�ν δ4σιν κα& E Ιταλ!αν #νατολ.ν τε κα& EΑσ!αν
�π�ρ1ησαν κα& παρωλαβον δ!ξα μ�νη« E Ιλ!οψ κα& Κψζ!κοψ. 2 #νFρω1η
δ* � Γ�λλο« κα& Βολοψσιαν
« �π
 τ�ν στρατι�τ�ν, κα& #νηγορε41η

5
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cap. 77, § 1: cf. Georg. Mon. 466.20–21 7–8 �π& – �κκλησ!α«: cf. Georg. Mon. 467.4–5

C [F1]PH[K]

1 Δωκιο« : δωκιο« Wτη β in mg. C : om. H 2 V« : οHτο« C 3 post παρωδ�κεν add. �π& το4τοψ
[« φησ&ν ε%σωβιο«, Aν γρηγ�ριο« � 1αψματοψργ
«- κα& ναψ�το« πρεσβ4τερο«. V« #πωσξισε
τ�ν �κκλησ!αν- δι5 τ
 το;« �ν τ� δι�γμ� �πι14σαντα« κα& μετανο.σαντα«, μ� δω3ασ1αι-
�π& δ* α%το, κα& κψπριαν
« � fγιο« �μαρτ4ρησε- κα& οC �ν �φωσ� Ψπτ5 παDδε«- κα& πολ;
πλ'1ο« 4γ!�ν C (cf. cap. 77, § 2) #νFρω1η δ* : � δ* δωκιο« C 3–4 Βολοψσιανο, : βολοσια-
νο, P : βοψλοψσιανο, H K : non adhib. F1 4 π�λματι : τωλματι C : πωλματι H : non adhib. F1
5 �πιτψξ�ντε« : ε�ρ�ντε« C 7–10 Γρηγ�ριο« – 4γ!�ν : cριγωνη« � �πικλη1ε&« #δαμ�ντιο«
C (de C cf. autem supra) 7 post Δεκ!οψ add. κα& H cap. 78.1 Γ�λλο« κα& Βολοψσιαν�«
(βοψλοψσιαν�« P H) : γ�λλο« κα& βολοψσιαν
« Wτη β μ.να« η in mg. C : βασιλε!α γ�λοψ κα&
μοψλοψσιανο, F1 2–3 �ν ταD« =μωραι« α%τ�ν (�κε!ναι« C : non adhib. F1) : �π E  α%τ�ν H
3 λοιμ
« (λιμ
« H) ante �ν (l. 2) exhib. C : non adhib. F1 Α?1ιοπ!α« (α?1ι�π!α« H) : non certe
vid. P 4 Wμεινεν : ε�ρω1η P τα4τη« τ'« : τ'« τοια4τη« C : τ'« α%τ'« F1 ιε' (sic F1) : ια' P H
K 6 ν�σο« : ν'σσο« H post κα& alt. add. οC P H K : non adhib. F1 8 E Ιλ!οψ : ?οψλ!οψ C : non
adhib. F1 #νFρω1η (sic F1) : #νηρω1ησαν C 9 post � add. τε C βοψλοψσιαν
« H
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βασιλε;« Α?μιλιαν�«. �π& Γ�λλοψ κα& Βολοψσιανο, = κατ5 Σαβωλλιον
αjρεσι« σψνωστη.

79 Α?μιλιαν�«

Α?μιλιαν
« �βασ!λεψσε μ'να« δ'. Aρξε δ* το, �ν Μψσ!T στρατε4ματο«
Wξ�ν κα& λιβψκ
ν στρατ�ν. με1 E oν πολεμ.σα« το;« Σκ41α« κα& νικ.σα«
�π.ρ1η τ$ ε%τψξ!T κα& bντ�ρξησεν. 2 #ναιρεDται δ* κα& α%τ
« �π

στρατι�τ�ν.

80 Ο%αλεριαν
« κα& Γαλην�«

Ο%αλεριαν
« κα& Γαλην�«, � ψC
« α%το,, �βασ!λεψσαν Wτη ιε'. 2 οHτο«
Ο%αλεριαν
« π�λεμον μετ5 Σαβ>ροψ το, Πωρσοψ ποι.σα« κα& δο-
ρψ�λ�το« γεγονL« �ν Καισαρε!T τ$ π�λει Wξ�ν μψρι�δα« τεσσαρ�κον-
τα, �π
 Σαβ>ροψ �κδαρε&« �τελε4τησεν. 3 � δ* Γαλην
« μετ5 το,τον
πρ�το« Cππικ5 τ�γματα κατωστησε. πεζο& γ5ρ κατ5 πολ; οC στρατι�-
ται τ�ν ’Ρ�μα!�ν �π'ρξον. �σφ�γη δ* κα& α%τ
« �π
 στρατι�τ�ν.
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cap. 79, § 1: cf. Georg. Mon. 467.7–8

C [F1]PH[K]

10 post Α?μιλιαν�« (αCμψλιαν
« C : ΑCμιλιαν�« P) add. �π E  α%τ�ν P H K : non adhib. F1
Γ�λλοψ κα& Βολοψσιανο, (βοψλοψσιανο, H) : τ�ν α%τ�ν βασιλω�ν C : non adhib. F1 cap.

79.1 Α?μιλιαν�« : αCμψλιαν
« μ.να« δ in mg. C : α?μψλιανο, F1 : αCμιλιαν�« P 2 Α?μιλιαν�« -
αCμψλιαν
« C : α?μψλgαν
« F1 : αCμιλιαν
« P 3 λιβψκ
ν : κψλικ�ν H oν : οH C : non adhib.
F1 4 bντ�ρξησεν : �μον�ρξησεν C : non adhib. F1 : an scrib. η%τ�ρξησεν? post �π
 add.
τ�ν C H (τ�ν non exhib. F1) cap. 80.1 Ο%αλεριαν
« κα& Γαλην�« : ο%αλλεριαν
« κα& γαλ-
λDνο« Wτη ιε in mg. C : ο,#λεριανο, κα& γαληνο, F1 : ο%αλεριαν
« H 2 Ο%αλεριαν
« (sic F1) :
ο%αλλεριαν
« C Γαλην�« (sic F1) : γαλλDνο« C �βασ!λεψσαν (sic F1 et Hpc) : �βασ!λεψσεν P
Hac (sic ut vid. Hac) 2–3 οHτο« Ο%αλεριαν
« (sic F1) : οHτο« � ο%αλλεριαν
« C : οHτο« ο%αλε-
ριαν
« οHτο« H 3 Σαβ>ροψ : σαπφ>ροψ C : σαπ�ροψ F1 τ�ν περσ�ν H K 5 Σαβ>-
ροψ : σαπφ>ροψ C : σαπ>ροψ F1 : σαβ�ρ!οψ H : σαβ�ρε!οψ K Γαλην
« (sic F1) : γαλλDνο« C
6–7 στρατι�ται τ�ν ’Ρ�μα!�ν (sic F1) : q�μα!�ν στρατι�ται C 7 post στρατι�τ�ν add.
�π& το, α%το,, ε%σωβgο« � παμφ!λοψ- � �π!σκοπο« καισαρε!α« τ'« παλαιστ!νη«, τ�ν �κκλη-
σιαστικ�ν Cστορ!αν σψντ�ττει C (quod non add. F1)
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81 Κλα4διο«

Κλα4διο« �βασ!λεψσεν Wτο« kν. οHτο« π�ππο« γωγονε Κ�νσταντ!οψ, το,
πατρ
« Κ�νσταντ!νοψ το, μεγ�λοψ. 2 �π& α%το, οC Σκ41αι περ�σαν-
τε«, #πελ1�ντε« ε?« EΑ1.να« παρωλαβον α%τ5« κα& σψναγαγ�ντε« π�ντα
τ5 βιβλ!α �βο4λοντο κα,σαι. [« φρον�ν δω τι« �3 α%τ�ν �κ>λψσεν
α%το;« ε?π>ν, 6τι περ& τα,τα οC ’Ρ�μαDοι σξολ�ζοντε« τ�ν πολωμ�ν
#μελο,σιν. 3 οHτο« Α%ρηλιαν
ν ε?« τ�ν βασιλε!αν προαγαγLν ν�σ8
τελεψτt.

82 Α%ρηλιαν�«

Α%ρηλιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη «'. #νFρω1η δ* �π
 στρατι�τ�ν μετα3;
’Ηρακλε!α« κα& το, Βψζαντ!οψ �ν τ< καλοψμων8 Καιν< φροψρ!8- κα&
�κεD �τ�φη. 2 Α%ρηλιαν�« τι«, Vν cτακοψστ�ν Wσξεν, #ναφωροντα α%τ<
π�ντα τ5 γεν�μενα κα& λεγ�μενα, #πειλη1ε!« ποτε παρE α%το, δι� τινα
α?τ!αν κα& φοβη1ε&« �μιμ.σατο τ�ν ξεDρα το, βασιλω�« �ν γραφ$

5

5

2 Κλα4διο« – kν: cf. Georg. Mon. 467.15  cap. 82, § 1: cf. Georg. Mon. 467.19–20

C [F1]PH[K]

1 Κλα4διο« : κλα4διο« Wτο« α in mg. C : βασιλω�« (? (κλαψδ!οψ βασιλ2 E)) κλαψδ!οψ F1
2 Κ�νσταντ!οψ : κ>νσταντο« C : κ�νσταντ!νοψ ut vid. F1 : κ>νστα supra κ�νσταντ!οψ ut
vid. K  3 μεγ�λοψ (sic C F1) : 4γ!οψ P H K α%το, (sic F1) : το4τοψ C 3–4 post περ�σαν-
τε« add. κα& τ5« π�λει« πορ1.σαντε« C (non add. F1) 4 #πελ1�ντε« : hic textum corruptum
esse suspicatus est Tafel παρωλαβον : περιωσξον H 4–5 τ5 βιβλ!α π�ντα C 5 [« –
α%τ�ν : �3 α%τ�ν δω τι« C 7 ν�σ8 om. C 8 post τελεψτt add. �π& το, α%το, δ*
κλαψδ!οψ- πα,λο« � σαμοσατε;« � �π!σκοπο« #ντιοξε!α«, Ψτεροδ�3ησε. χιλ
ν �ν1ρ�πον
τ
ν ξριστ
ν ε?π>ν C : add. κψντDλλο« (-λ- H)- κψντDλλο« (-λ- H), #δελφ
« κλαψδ!οψ, βασιλε;«
#ναρρη1ε&« κα& (βασιλε;« #ναρρη1ε&« κα& : �βασ!λεψσεν H K) =μωρα« Zλ!γα« (Zλ!γα« =μωρα«
H) βι>σα« μν.μη« τε ο%δ*ν �3ιον πεπραξ>«, �πειδ� α%ρηλιαν
ν Wγν� �πιβ'ναι μωλλοντα
τ'« q�μα!�ν #ρξ'«, Ψαψτ
ν �πε3�γει το, β!οψ, τ�ν φλωβα (φλωβαν H) τμη1ε&« τ'« ξειρ
«
�π� τινο« τ�ν ?ατρ�ν (τ'« ξειρ
« �π� τινο« τ�ν ?ατρ�ν : �π� τινο« τ�ν ?ατρ�ν τ'«
ξειρ�« H), μωξρι« οH λιποχψξ.σα« �τελε4τησεν P H K (cf. Georg. Mon. 467.17 : non add. F1)
cap. 82.1 Α%ρηλιαν
« : α%ρηλιαν
« Wτη « in mg. C : βασιλε!α α%ριλιανο, F1 cap. 82 (F1 sim.
exhib. P H K) : α%ρηλιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη «- �π& το4τοψ �μαρτ4ρησεν � fγιο« λοψκιαν
«-
�γν�ρ!ζετο δ* κα& μ�νη« � κατ�ρατο«. #φ E  οH κα& μανιξαDοι- #νηρω1η δ* κα& α%τ
« �π
 τ�ν
στρατι�τ�ν C : fort. cap. 82 scrib.: Α%ρηλιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη «'. #νFρω1η δ* κα& α%τ
« �π

τ�ν στρατι�τ�ν. �π& το4τοψ �μαρτ4ρησεν � fγιο« Λοψκιαν�«. �γν�ρ!ζετο δ* κα& Μ�νη« �
κατ�ρατο«, #φ E  οH κα& ΜανιξαDοι. (C textum genuinum praebente sed ordine mutato) 3 το,
om. H Καιν< om. H 4 Vν : �ν H α%τ< : α%τ
ν H
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ποιησ�μενο« Zνομασ!α« δψναστ�ν, [« �π& 1�νατον #παξ1ησομων�ν-
ο� φοβη1ωντε« #νεDλον α%τ�ν. 3 �π& το4τοψ κα& � 4γιο« Ξαρ!τ�ν
[μολ�γησεν. �π& Α%ρηλιανο, Μ�νη« � κατ�ρατο« �γωνετο, #φE οH τ
 μα-
νιξαDον 2νομα τοD« πολλοD« �πιπολ�ζει.

83 Τ�κητο«

Τ�κητο« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο. οHτο« Μα3ιμDνον, σψγγεν' α%το,,
�πωστησε τ$ EΑσσψρ!T. Vν δι5 τ5« �π E α%το, γενομωνα« #δικ!α« #νελ�ντε«
οC στρατι�ται, φοβη1ωντε«, μ� �κδικ.σF α%τ
ν � Τ�κητο«, #πωκτειναν
κα& α%τ�ν- κα& γεγ�νασι βασιλεD« Πρ�βο« κα& Φλοριαν�«.

84 Πρ�βο« κα& Φλοριαν�«

Πρ�βο« κα& Φλοριαν
« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο. �π& α%το, βροξ'« γεγονψ!α«
σDτο« κατηνωξ1η πολ4«, Vν σψναγαγ�ντε« σ�ρο;« μεγ�λοψ« �πο!ησαν.

10

5

§ 3: cf. Euseb. HE VII.31; Georg. Sync. 471.9–10 9 �π& – �γωνετο: cf. Georg. Mon. 467.20–468.1
cap. 83: cf. Georg. Mon. 476.10–11  cap. 84: cf. Georg. Mon. 476.10–14

C [F1]PH[K]

7 [« om. P : non adhib. C F1 cap. 83.1 Τ�κητο« : τ�κgτο« Wτη β in mg. C : βασιλε!α τακ!τοψ
F1 2–5 Τ�κητο« – Φλοριαν�« (sim. exhib. F1) : τ�κgτο« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο- #νηρω1η δ* �π

τ�ν στρατι�τ�ν C 3 τ$ EΑσσψρ!T : τηρεDσ1αι �ν σψρ!α H : τ' σψρ!α K : non adhib. C
γενομωνα« : γινομωνα« H K : om. F1 : non adhib. C 4 #δικ.σει H  α%τ
ν : α%το;« H
5 φλ�ριαν�« P cap. 84.1 Πρ�βο« κα& Φλοριαν�« (φλ�ριαν�« P) : πρ�βο« κα& φλ�ρgαν
«
Wτη β in mg. C : πρ�βοψ κα& φλοριανο, F1 2 φλ�ριαν
« C P �βασ!λεψσεν (sic F1) :
�βασ!λεψσαν C H K post δ4ο add. μ'να« δ. οHτο« ο7ν � πρ�βο« παρ�φρονα Ψαψτ
ν
ποι.σα« #νεDλε τ
ν φλοριαν�ν F1 P H K α%το, : α%τ�ν C 3 post σDτο« add. μεμιγμωνο«
τ< +δατι P H K : non adhib. F1 post �πο!ησαν add. [« αϊτ�« κα& �π& (�π& om. H) α%ρηλια-
νο, χεκ�δα« #ργψρ»« κατενεξ1'να! φασι. βικτ�ρDνο« δω, φ!λο« το, πρ�βοψ, wτησε φ!λον
α%το, γενωσ1αι ε?« βρετταν!αν. � δ* #πελ1Lν #ντ'ρεν. Zνειδιζ�μενο« ο7ν � βικτ�ρDνο«
(-ορDνο« H) διE α%τ
ν (α%τ
ν : α%τ�ν H) #πεστ�λη πα4σ�ν τ�ν #νταρσ!αν. προσποιησ�μενο«
ο7ν (ο7ν om. P) #π
 προσ>ποψ φε4γειν (φε4γει H) το, βασιλω�« [« φ!λο« το, #ντ�ραντο«
(#ντ�ρτοψ P) #πεδωξ1η κα& #νεDλεν α%τ�ν. �ποστρωχα« δ* [« �3�ει το, πλο!οψ, λ4σα« τ�ν
ζ>νην Wρριχεν ε?« τ�ν 1�λασσαν κα& ε?σ'λ1ε λψσ!ζ�νο« ε?« τ
ν βασιλωα. � δ* cργ!σ1η
δοκ�ν �φ E  Ψτωροψ α%τ
ν το,το πεπον1ωναι. βικτ�ρDνο« δ* Wφη �φ E  Ψαψτο, το,το γενωσ1αι
α?τησ�μενο« μηκωτι �ρ3αι πρ�γματο«- #ρξ� γ5ρ π»σα μετ5 κινδ4ν�ν κα& κλιμακτ.ρ�ν. �
δ* κα& =σψξ!αν α%τ< �ξαρ!σατο κα& δ�ρε5« πολλ5« παρωσξεν P H K : non adhib. F1
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2 #πωκτεινε δ* π�ντα« το;« #ποκτε!ναντα« Τ�κητον κα& Α%ρηλιαν
ν �ν
τ$ Πειρ!ν18 �π& Ψστ!ασιν α%το;« καλωσα«. #νFρω1η δ* κα& α%τ
« �π

τ�ν περ& α%τ�ν- κα& βασιλε4ει Κ�ρο« κα& ΚαρDνο« κα& Νοψμεριαν�«.

85 Κ�ρο« κα& ΚαρDνο« κα& Νοψμεριαν�«

Κ�ρο« κα& ΚαρDνο« κα& Νοψμεριαν
« �βασ!λεψσαν Wτη β'. οHτο« �
Κ�ρο« τ�ν Περσ!δα κα& Κτησιφ�ντα παρωλαβε, το,το eδη τωταρτον
4λ�1ωντ�ν- �π
 Τραgανο,, �π
 Β.ροψ, Σεψ.ροψ κα& Κ�ροψ. τε-
λεψτ.σαντο« δ* Κ�ροψ κα& Καρ!νοψ τψφλ�1ωντο« #νεDλεν α%τ
ν 5Απρο«-
κα& �βασ!λεψσε Νοψμεριαν�«. 2 �π& α%το, δ* �μαρτ4ρησεν � fγιο« Γε>ρ-
γιο« κα& � fγιο« Βαβ4λα« �ν EΑντιοξε!T. το,τον #νεDλε Διοκλητιαν�«,
δο;3 τψγξ�ν�ν Μψσ!α«.

86 Διοκλητιαν�«

Διοκλητιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη κ', τ< γωνει Δαλμ�τη«. μ� περιγεν�μενο«
δ* τ�ν πραγμ�τ�ν προβ�λλεται βασιλωα Μα3ιμιαν
ν ’Ερκο4λιον, γαμ-
βρ
ν κα& φ!λον α%το, 2ντα. �φE oν μωγα« δι�γμ
« κατ5 Ξριστιαν�ν
�κιν.1η. οHτοι �ν ταD« Ψαψτ�ν �3οψσ!αι« Κ�νστ�ντιον κα& Γαλλωριον
προβ�λλονται κα!σαρα« κα& ποιο,σι γαμβρο;« πε!σαντε« τ5« ?δ!α« κα-
ταλιπ�ντα« γαμετ5« α%τ�ν τ5« α%τ�ν ε?ληφωναι 1ψγατωρα«- Υεοδ>ρα

5

5

5

cap. 85: cf. Georg. Mon. 476.19–477.7 cap. 86.2 Διοκλητιαν
« – κ': cf. Theoph. 6.4–7; Georg.
Mon. 477.9–10 2–4 μ� – 2ντα: cf. Theoph. 6.18–19 (de genealogia vide et Theoph., p. 5);
Georg. Mon. 477.9–10 4 �φ E oν: cf. Georg. Mon. 477.10–11; Theoph. 7.15–18 5–8 οHτοι –
Γαλλερ!οψ: cf. Theoph. 7.1–6

C [F1]PH[K] cap. 86 [C] [F1]PH[K]

§ 2 : οHτο« #νεDλε π�ντα« το;« #ποκτε!ναντα« τ�κιτον- #νηρω1η δ* κα& α%τ
« �π
 τ�ν
στρατι�τ�ν C : non adhib. F1 5 �π& Ψστ!ασιν : κα& �π& Ψστ!ασιν P : �π& α?τ!α« aν H : non ad-
hib. C F1 cap. 85.1 Κ�ρο« κα& ΚαρDνο« κα& Νοψμεριαν�« : κ�ρο« καρDνο« κα& νοψμεριαν
«
Wτη β in mg. C : κ�ροψ καρ'νοψ κα& νοψμεριανο, F1 κα& Νοψμεριαν�« om. H 2 οHτοι H
2–3 � – κα& : τ�ν �ν περσ!δι C 4 4λ�1ωντ�ν (fort. α sub �ν H) : 4λ�1εDσαν C : #ναλ�1εντ2 F1
Β.ροψ, Σεψ.ροψ (σεβ.ροψ H) : σεψ.ροψ- β.ροψ C : β.ροψ κα& σεβ.ροψ F1 5 post Κ�ροψ add.
�π
 λοιμικ'« F1 P H K Καρ!νοψ (sic F1) : νοψμεριανο, C P H K 5–6 #νεDλεν – Νοψμερια-
ν�« : Aρ3ε καρDνο« C 6–7 Γε>ργιο« : γερμαν
« P H K 7 κα& om. C post EΑντιοξε!T add.
κα& C cap. 86.4 fort. ξρισιαν�ν P 6–7 καταλοιπε&ν H 7 α%τ�ν pr. om. H α%τ�ν
alt. : Ψαψτ�ν H
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δ* Aν = το, Κ�νσταντ!οψ κα& Βαλερ!α = το, Γαλλερ!οψ. 2 oν �
Γαλλωριο« δεη1ε&« Διοκλητιανο, πρ
« Πωρσα« #πεστ�λη πολεμ.σ�ν
α%το4«- ο?« μ�ξF νικ.σα« παρωλαβε τ� τε βασ!λεια κα& τ�ν γψναDκα
Σαβ>ροψ κα& μετ5 μεγ�λη« ν!κη« πρ
« Διοκλητιαν
ν �3ελ.λψ1ε βαλ�ν-
τια πεπληρ�μωνα Wξ�ν λ!1�ν τιμ!�ν κα& μαργαρ!τ�ν, #φE oν πρ�το«
Διοκλητιαν
« �σ1'τι κα& �ποδ.μασι λ!1οι« τιμ!οι« κα& ξρψσ< κε-
κοσμημωνοι« �ξρ.σατο. προσκψνεDσ1α! τε α%τ
ν παρ5 τ
 �3 #ρξ'« W1ο«
�κωλεψσεν κα& 1ρ!αμβον �πετωλεσεν (cνομ�σ1η δ* 1ρ!αμβο« δι5 τ�ν τ�ν
ποιητ�ν λεγομωνην 1ρ!ασιν, eγοψν μαν!αν, X #π
 το, 1ρ!α τ5 φ4λλα
τ'« σψκ'« Zνομ�ζεσ1αι). 3 τ< δ* ε?κοστ< Wτει τ'« α%τ�ν βασιλε!α«
Διοκλητιαν
« κα& Μα3ιμιαν
« �ν μιt =μωρT τ�ν βασιλε!αν #πω1εντο- κα&
� μ*ν Διοκλητιαν
« ?δι>τεψσεν Wτη δ>δεκα κα& τ'« γλ>σση« α%το, σα-
πε!ση« μετ5 το, φ�ρψγγο« πλ'1ο« σκ�λ.κ�ν #ναβρψσ�ση« #πωρρη3ε
τ
 πνε,μα- � δ* ’Ερκο4λιο« τ�ν βασιλε!αν #ναλαβωσ1αι βοψλη1ε&« κα&
#ποτψξLν #π.γ3ατο- � δ* Γαλλωριο« σκ�ληκ�βρ�το« γεγονL« �3ωχψ-
3ε, Λικ!νιον κοιν�ν
ν τ'« βασιλε!α« προλαβ�μενο« �ν τ$ ΨlT. 4 �π&
Διοκλητιανο, 5Αδαψκτο« μ�γιστρο« �μαρτ4ρησε. τ'« δ* γψναικ
« κα&
τ�ν δ4ο α%το, 1ψγατωρ�ν ζητοψμων�ν, αHται φψγ$ ξρησ�μεναι δι5 τ

μ� διαφ1εDραι τ�ν σ�φροσ4νην Ψαψτ�ν σ;ν ταD« 1ψγατρ�σιν Wρριχε
κατ5 το, ποταμο,. περ& oν ζητητωον, ε? #ρι1μο,νται ε?« μ�ρτψρα«.
5 Υε�τεκν�« τι« γ�η« �πο1.κF Μα3ιμιανο, τ5 �π& Ξριστο, δ'1εν παρ5
Πιλ�τοψ πραξ1ωντα πλασ�μενο« �πομν.ματα, π�ση« βλασφημ!α«
#ν�πλεα, κατ5 π�λιν κα& κ>μην Wσταλκε, Μα3ιμιανο, προστ�3αντο«
τοD« γραμματοδιδασκ�λοι« τα,τα το;« παDδα« �κδιδ�σκειν, [« rν δια-
γελ<το τ
 κα1 E =μ»« μψστ.ριον.
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§ 2: cf. Theoph. 8.32–9.20  § 3: cf. Theoph. 10.10–11.22 19–23 κα& – �3ωχψ3ε: cf. Georg.
Mon. 481.18–19  § 4: cf. Georg. Mon. 478.1–5 (a τ'« δ*) § 5: cf. Theoph. 9.30–10.2; Euseb.
HE IX.2–3; 4–5

[C] [F1]PH[K]

8 βαλλερ!α P H : non adhib. F1 11 Σαβ>ροψ : ut vid. generice pro rege Sassanidico (vide in-
trod. III.3.1.1) �λ.λψ1εν H 11–12 fort. scrib. βαλλ�ντια 12 fort. scrib. μαργαριτ�ν, cf.
cap. 88.37 15–17 cνομ�σ1η – Zνομ�ζεσ1αι fort. glossa in textum irrepta 17 α%τ�ν :
α%το, κα& α%το, H 21 τ
 πνε,μα : τ�ν �1εον χψξ.ν H τ'« βασιλε!α« H 23 προ-
βαλλ�μενο« H 24 5Αδαψκτο« : �δαγκτο« P : �δαψτο« ut vid. K : non adhib. C F1 25 φψγ$
ξρησ�μεναι : φψγο,σαι H 26 διαφ1εDραι : διαφ1αρεDν H : διαφ1αρ'ναι K (sic Georg. Mon.
478.3) : non adhib. C F1 Wρριχαν H 31–32 fort. διαγελ�σιν H
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87 Κ�νστ�ντιο« � πατ�ρ το, μεγ�λοψ Κ�νσταντ!νοψ, � Ξλ�ρ�«

Κ�νστ�ντιο« �βασ!λεψσεν Wτη δ4ο, καDσαρ δ* Wτη ιγ'. V« �3 ’Ελωνη«
�γωννησε Κ�νσταντDνον περ& τ�ν τ'« Δακ!α« π�λιν. Μα3ωντιο« δ* κα&
Μα3ιμDνο« #ναιρο,νται �π
 Λικιν!οψ- κα& οC Πωρσαι #π
 Διοκλητιανο,
κα& Γαλλερ!οψ ε?ρ.νεψον μετ5 ’Ρ�μα!�ν, #πολψ1εισ�ν α%τοD« κα& τ�ν
βασιλικ�ν γψναικ�ν κα& πα!δ�ν. 2 Κ�νστ�ντιο« ε%σεβ�« Aν κα& τ
ν
ψC
ν Κ�νσταντDνον �μο!�« �3επα!δεψσε, κα& τ< κα1 E =μ»« δι�γμ< ο%δα-
μ�« �κοιν>νησαν, #λλ5 κα& το;« �π E α%τ�ν ξριστιαν!ζειν #δε�« κα&
#κ�λ4τ�« �πωτρεπε. Κ�νσταντDνον σεβαστ
ν κα& βασιλωα �ν ’Ρ>μF
#ναδε!3α« Μα3ιμDνο« �ν τ$ #νατολ$ πολλ5 δειν5 κατ5 Ξριστιαν�ν
ε?ργ�σατο, [σα4τ�« κα& Μα3ωντιο« �ν ’Ρ>μF. 3 Κ�νσταντDνο« ο7ν �
1εDο« ε?« τ�ν τ�ν τψρ�νν�ν διανωστη κατ�λψσιν, κα& Μα3ωντιο« μ*ν �ν
’Ρ>μF κτε!νεται �π E α%το,, 6τε κα& τ
 το, σταψρο, σημεDον ε?« σψμ-
μαξ!αν Υε
« α%τ< παρωσξετο- Μα3ιμDνο« δ* �π
 Λικιν!οψ οϊπ�
μανωντο« �ν τ$ #νατολ$ =ττη1ε&« φε4γει κα& ν�σ8 δειν$ τελεψτt. Μα-
3εντ!οψ κα& Λικιν!οψ #ναιρε1ωντ�ν π�ση« κρατ.σα« τ'« �π
 ’Ρ�μα!�ν
γ'« Κ�νσταντDνο« πολλ5 �π*ρ ξριστιανικ'« 1ρησκε!α« �νομο1ωτησε κα&
τ�ν Παρασκεψ�ν κα& τ�ν Κψριακ�ν τιμ»σ1αι προσωτα3ε, τ�ν μ*ν δι5 τ
ν
σταψρ
ν το, Κψρ!οψ, τ�ν δ* δι5 τ�ν #ν�στασιν, κα& σταψρ< μηκωτι κα-
ταδικ�ζεσ1αι �ν1ρ�πον. 4 τ�ν δ* μητωρα πωμχα« �ν τοD« 4γ!οι« τ�ποι«
κα& τ
ν τ!μιον σταψρ
ν #νεψρο4ση« μωρο« το, τιμ!οψ 34λοψ κα& το;«
aλοψ« τ< ψC< #πωστειλε, κα& τ
ν μ*ν kνα περικεφαλα!αν †σ�τηρ!οψ, τ
ν
δ* kτερον �ν τ< το, jπποψ ξαλιν< κατεκ�σμησεν προστ�3α« κα& �ν τοD«
α%το, νομ!σμασι τ�ν το4τοψ ε?κ�να κα& τ
ν το, σταψρο, τ4πον �γ-
ξαρ�ττεσ1αι.
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2 Κ�νστ�ντιο« – ιγ': cf. Theoph. 10.27; Georg. Mon. 481.21–482.2 2–3 V« – π�λιν: cf.
Theoph. 11.1–2 3–4 Μα3ωντιο« – Λικιν!οψ: cf. Theoph. 13.30–14.15; 14.33–34; 15.5–15
4–6 κα& – πα!δ�ν: cf. Theoph. 10.14–18 6–9 Κ�νστ�ντιο« – �πωτρεπε: cf. Euseb. HE
VIII.13.12sqq. 11–14 Κ�νσταντDνο« – παρωσξετο: cf. Theoph. 13.29–14.15 14–15 Μα3ι-
μDνο« – τελεψτt: cf. Theoph. 14.34–35 15–20 Μα3εντ!οψ – �ν1ρ�πον: cf. Th. Lect. 3.35–
4.23; Theoph. 16.12–24 17 Κ�νσταντDνο« πολλ5: cf. Georg. Mon. 490.6–11 § 4: cf. Theoph.
25.28–27.4 (cf. 23.17–22); Georg. Mon. 501.15–16 20–23 τ�ν – κατεκ�σμησεν: cf. Th. Lect.
12.30–13.16 23–25 προστ�3α« – �γξαρ�ττεσ1αι: cf. Th. Lect. 4.24–25; Georg. Mon. 490.11–12

cap. 87 [F1] PH[K]

2 δ* !γωγονεν" in app. Bekker Tafel 3 Δακ!α« : διδασκαλ!α« H K : non adhib. F1 7 �3ε-
πα!δεψσε : �3επα!δεψεν H K : �δ!δασκεν F1 τ< : τ
 H K 13 τ
 : τ� H K : non adhib. F1
13–14 post σψμμαξ!αν add. � H K : non adhib. F1 14 οϊπ� : �π
 H 16 ’ Ρ�μα!�ν (sic ut
vid. recte F1 P, cf. l. 8: το;« �π E α%τ�ν ξριστιαν!ζειν) : q�μα!οψ« H K (sic Th. Lect.) 17 fort.
scrib. �π*ρ !τ'«" 19 το, κψρ!οψ σταψρ�ν H 22 σ�τηρ!οψ F1 P H K : σ�τ.ριον Bekker
Tafel, fort. recte τ
ν alt. : τ
 H
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88 Κ�νσταντDνο« � μωγα«

Κ�νσταντDνο« � μωγα« κα& πρ�το« ξριστιανικ>τατο« �ν βασιλε,σιν
�βασ!λεψσεν Wτη λα', ζ.σα« Wτη 3ε'. �ν ’Ρ>μF δ* �π
 Σιλβωστροψ βαπτισ-
1ε&« Ξριστιαν
« γωγονεν. 2 δεδιL« δ* τ�ν σ4γκλητον ’Ρ>μη« δι5 τ
 ε?«
Ξριστ
ν πιστε,σαι �3'λ1εν δ'1εν �π& τ
ν τ�ν Σκψ1�ν π�λεμον. Λικ!νιον
δ* γαμβρ
ν �π E #δελφ$ ποιησ�μενο« βασιλωα κατωστησεν. προσφψγ�ντε«
δω τινε« το, Κ�νσταντ!νοψ τ< Λικιν!8, [« #ντ�ρται �πιζητο4μενοι παρE
α%το, ο%κ �δ!δοντο- κα& �κστρατε4σα« Κ�νσταντDνο« κατ5 Λικιν!οψ
�πολωμησεν α%τ
ν ε?« Παιον!αν, Wν1α κα& τ
 σημεDον το, σταψρο, �ν τ<
ο%ραν< �1ε�σατο �πιγρ�φον- �ν το4τ8 ν!κα. κα& το,το τ
 σημεDον ξρψ-
σο,ν ποι.σα« κα& �π& δ�ρατο« #ναρτ.σα« το;« �ξ1ρο;« �τροπο,το.
Λικ!νιο« δ* τραπε&« Wφψγεν ε?« Υρ�κην κ#κεD1εν καταπολεμη1ε&« ε?« Φι-
λιππο4πολιν, Wν1α δ� λαμπρ�« κα& περιφαν�« =ττη1ε&« ε?ρ.νεψσεν.
3 ε:τα π�λιν �ξ1ρ
« �λεγξ1ε&« κατεπολεμ.1η �ν EΑδριανοψπ�λει κα&
=ττ.1η κα& �λ1Lν ε?« τ
 Βψζ�ντιον �πωρασεν �ν Ξρψσοπ�λει κ#κεD π�λιν
=ττη1ε&« Wφψγεν �ν Νικομηδε!T. = δ* #δελφ� Κ�νσταντ!νοψ ε?σελ1ο,σα
πρ
« α%τ
ν κα& δεη1εDσα τ< #νδρ& α%τ'« τ
 ζ'ν ξαρ!ζεται �ν ?δι�τικ<
σξ.ματι, αCρετισαμωνοψ Λικιν!οψ #πελ1εDν �ν Υεσσαλον!κF κ#κεDσε
ταραξ5« ποι.σα« #νFρω1η �π
 το, στρατο,. �φE οH Λικιν!οψ κα& � fγιο«
Υε�δ�ρο« �μαρτ4ρησεν, �ν δωκα κα& ZκτL Wτεσι το, πολωμοψ Cσταμωνοψ
μετα3; Λικιν!οψ κα& Κ�νσταντ!νοψ. 4 = δ* γενομωνη ε?ρ.νη μετα3;
Περσ�ν κα& ’Ρ�μα!�ν διελ41η διE α?τ!αν τοια4την- Μητρ�δ�ρ�« τι« περ-
σογεν�« προσποιησ�μενο« φιλοσοφεDν #π'λ1εν �ν E Ινδ!T κα& ε?« το;«
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2–3 Κ�νσταντDνο« – 3ε': cf. Theoph. 11.23–34; 14.19; 33.23; Georg. Mon. 525.11–13 3–4 �ν –
γωγονεν: cf. Theoph. 17.24–18.8 § 2–3: cf. Theoph. 19.25–20.11

cap. 88 T [F1]PH[K]

1 Κ�νσταντDνο« � μωγα« : βασιλε!α κ�νσταντ!νοψ το, μεγ�λοψ F1 : κ�νσταντDνο« � μωγα«
� fγιο« P H K 2 �ν βασιλε,σιν om. H 3 λα' (sic F1) : λγ P H K 4 post γωγονεν add. Aν
δ* τ' ?δωα τ�ν μ*ν το, σ>ματο« #ναδρομ�ν [« μ.τε μακρ
ν ε?πεDν μ.τε βραξ,ν (βραξ4
H)- ε�ρψτωροψ« δ* το;« �μοψ« κα& π�ξε« (π�ξε« ut vid. H K) τ
ν α%ξωνα- V1εν κα& τραξηλ5ν
α%τ
ν �πcν�μαζον- τ�ν ξροι5ν (τ
 ξρ�μα H) �ρψ1ρ�«- τ�ν τρ!ξα (τρ!ξαν H) τ'« κεφαλ'«
ο% δασ!αν ο%δ* ο%λ�ν Wξ�ν- τ
 γωνειον χιλ�ν π�«- τ�ν q!να (q!ναν H) �π!γρψπο«
(�π!γγρψμπο« H) ξαρ!ει« τε κα& φαιδρ�τατο« (-�τατο« H)- κα& παιδε!α« μετρ!α« μετασξ>ν.
τ
 δ* �γκρατ*« περ& τ5« �πι1ψμ!α« τ'« γαστρ
«, �κρον κεκτημωνο« H K 5 τ
ν om. H
6 #δελφ$ (sic F1) : #δελφ�ν T 7 το, : τ�ν T 9 �πολωμησαν H 9–10 �ν τ< ο%ραν< om.
F1 P H K 10 �πιγρ�φον : �πιγρ�φ�ν T P H : �πιγραφων Bekker Tafel το,το τ
 σημεDον :
τ
 σημεDον το%τ& H 10–11 ξρψσ
ν H 12 πολεμι1εD« H 13 δ� om. P H K : non adhib. F1
14 EΑδριανοψπ�λει : #δρανοψπ�λει T : #νδριανο, π�λει H 15 κ#κεD : κα& H 16 �λ1ο,σα
H 17 post ?δι�τικ< add. τ< H 18 fort. scrib. αCρετισαμωνοψ !δ*" 19 το, om. H 20 �ν
om. P H K : non adhib. F1 23 φιλοσοφιεDν T : non adhib. F1
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βραξμ»να« ξρησ�μενο« �γκρατε!T πολλ$ γωγονεν α%τοD« σεβαστ�«.
ε?ργ�ζετο δ* �δρομ4λοψ« κα& λοετρ�, μωξρι τ�τε μ� γν�ριζ�μενα. οHτο«
�ν τοD« #δ4τοι« [« ε%λαβ�« ε?σιLν λ!1οψ« κα& μαργαρ!τα« πολλο;« κα&
τιμ!οψ« �φε!λετο. Wλαβε δ* κα& παρ5 το, βασιλω�« τ�ν E Ινδ�ν, _στε τ<
βασιλεD δ�ρα κομ!σαι, κα& �πανελ1Lν ε?« τ
 Βψζ�ντιον δωδ�κεν [« ^δια
τ< βασιλεD. 1αψμ�ζοντι δ* α%τ< Wφη κα& �λλα δι5 γ'« προπωμχαι, #λλE
#φαιρε1'ναι �π
 Περσ�ν. γρ�φει ο7ν #ποτ�μ�« Κ�νσταντDνο« πρ
«
Σαβ>ρην #ποσταλ'ναι α%τ�, κα& δε3�μενο« Σαβ>ρη« ο%κ #νταπωστει-
λεν- δι5 το,το κα& διελ41η = ε?ρ.νη. �κ το4τ�ν ο7ν τ�ν λ!1�ν Wργον
ποι.σα« � βασιλε;« #πωστειλε τοD« πωραν το, Δανοψβ!οψ W1νεσιν
�πιγρ�χα«- τ< με!ζονι τ
 δ�ρον- 6περ γωγονεν α%τοD« Zλω1ροψ α^τιον
δι5 τ�ν �πιγραφ.ν. 5 φασ& δ* α%τ
ν πρ�τον π�ντ�ν τ�ν βασιλω�ν
διαδ.ματι ξρ.σασ1αι κα& μαργαρ!ται« κα& �λλοι« λ!1οι« περιεργ�τερον
κοσμη1'ναι- #λλ5 κα& πτ4ξα« ε%αγγελ!οψ ξρψσ»« δι5 μαργαριτ�ν κα&
λ!1�ν κατασκεψ�σα« �ν τ$ Μεγ�λF �κκλησ!T προσ.γαγε 1α4ματο« �3ι-
ον. οHτο« �3ω1ετο ν�μον, _στε το;« τ�ν ε?δ>λ�ν ναο;« κα& τ5« το4τ�ν
προσ�δοψ« #ποδ!δοσ1αι τοD« Ξριστιαν�ν Cερε,σιν κα& μ�νοψ« Ξριστια-
νο;« �ρξειν κα& στρατε4εσ1αι. 6 τ< ε?κοστ< Wτει τ'« βασιλε!α« α%το,
γωγονεν = �ν Νικα!T πρ>τη σ4νοδο«, κατ5 EΑρε!οψ. 7 �ντε,1εν Aλ1εν ε?«
τ
 Βψζ�ντιον, #ναλαβLν το;« 4γ!οψ« κα& �μφανεD« πατωρα« πρ
« τ
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39–41 οHτο« – στρατε4εσ1αι: cf. Theoph. 16.15–18 § 6: cf. Theoph. 21.12sqq.; Georg. Mon.
509.3–9

T [F1]PH[K]

24 post γωγονεν add. �ν P 25 οHτο« : ο+τ�« H 26 ε%λαβ�« Tafel : ε%λαβεD« T : ε%σεβ�« P H
K : non adhib. F1 ε?σιLν [« ε%σεβ�« P 29 δι5 γ'« προπωμχαι : πλε!στα σ;ν α%τοD«
�πιφωρειν H 29–30 #λλE #φαιρε1'ναι : #φαιρε1'ναι δ* H 31 σαπ>ρην T : non adhib. F1
α%τ� : τα,τα H κα& δε3�μενο« : δε3�μενο« δ* H Σαβ>ρη« (� σαβ>ρη« H) : σαπ>ρη« T :
non adhib. F1 31–32 #νταπωστειλεν (#ντεπωστ- in app. proposuit Tafel) : #νταπωστειλεν
α%τ5 (α%τ5 om. P) κα& P H K : non adhib. F1 32 κα& om. P H K : non adhib. F1 �λ41η P H K :
non adhib. F1 = om. T : non adhib. F1 32–33 Wργον (Wργ�ν H) ποι.σα« : �ργοποι.σα« T :
εγρ ποι.σα« F1 33 πωρα P δαννοψβ!οψ P 36 διαδ.ματι : δι�δψμα H : δι�δημα K
37 ε%αγγελ!οψ (sic F1) : ε%αγγελ!�ν P H K μαργαρ!τ�ν F1 P H K 38–39 #3!α« P H K :
non adhib. F1 42 post EΑρε!οψ add. πρεσβψτωροψ #λε3ανδρε!α«, �π
 πατωρ�ν 4γ!�ν τιη.
τ
ν δ* ξρ�νον [« �ν παρασημει>σεσιν ε+ρομεν (ε+ρ�μεν H K) Wτη (Wτι P) #π
 τ'« #λε3�νδ-
ροψ το, μακεδ�νο« τελεψτ'« ξλ«, κα15 σ�κρ�τει τ< Cστορικ< δοκεD. �π'ρξον δ* πατωρε«
σ!λβεστρο«, π�πα« q>μη«, μητροφ�νη« τ'« (τ'« om. H K) κ�νσταντινοψπ�λε�«, τ'« βψ-
ζαντ!δο«, #λω3ανδρο« #λε3ανδρε!α«, ε%στ�1ιο« #ντιοξε!α«, μακ�ριο« Cεροσολ4μ�ν. σψν'λ-
1ον δ* κατ5 #ρε!οψ βλασφημο,ντο« τ
ν 1ε
ν λ�γον κτ!σμα ε:ναι κα& Ψτεροο4σιον το,
πατρ�«, κα& 6τι Aν, 6τε ο%κ Aν. κτ!ζει δ* τ�ν π�λιν #π
 μ*ν τ'« �λε4σε�« α%το, τ'« πρ
«
τ
 βψζ�ντιον ε?κοστ
ν πρ�τον (ε?κοστ
ν πρ�τον : κα πρ�τον H) Wτο«, #π
 δ* τ'« #ρξ'«
τ'« βασιλε!α« α%το, Wτη κε, #π
 δ* #δ5μ Wτο« Aν ε�λζ P H K (non add. F1) 43 post #να-
λαβLν add. κα& P K (non add. F1) �πιφανεD« H (in app. Bekker: �κφανεD«? an �πιφανεD«?)
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ε%λογη1'ναι παρE α%τ�ν τ�ν π�λιν, Yν Wκτισεν. Aν δ* ο?κοδομ.σα« πα-
λ�τιον κα& Cππικ
ν κα& το;« δ4ο τερπνο;« �μβ�λοψ« κα& τ
ν φ�ρον, �ν �
κ!ονα μον�λι1ον κα& �λοπ�ρφψρον Wστησεν �κ ’Ρ>μη« #γαγ>ν, �κδ.σα«
α%τ
ν δι5 ξαλκ�ν ζ>ν�ν γεγραμμισμων�ν, Cδρ4σα« �π�ν� α%το,
#νδρι�ντα �π E Zν�ματι α%το, �πιγρ�χα«- δι5 τ5« �ν α%τ< #κτDνα«
Κ�νσταντ!ν8 λ�μποντι =λ!οψ δ!κην- V« Aν μ*ν Wργον Φειδ!οψ, eξ1η
δ* �3 EΑ1ην�ν. οHτο« �ν Κ�νσταντινοψπ�λει τ5 λε!χανα τ�ν 4γ!�ν
#ποστ�λ�ν ε?σ'3εν EΑνδρωοψ κα& Λοψκ» κα& Τιμο1ωοψ κα& κατω1ηκεν
�ν τ< να< τ�ν 4γ!�ν EΑποστ�λ�ν. 8 ε:τα κατ5 Περσ�ν κιν.σα« #π

Νικομηδε!α« �ν τοD« Πψ1!οι« 1ερμοD« παραγ!νεται κα& κακ�1ε&« �κεD1ων
τε διE ’Ελενοπ�λε�« �ν τ< ξ�ρακι �λ1Lν πψρετο, λ�βροψ κατασξ�ντο«
α%τ
ν �τελε4τησεν μετ5 Wνατον Wτο« το, ο?κισμο, κα& �γκαινισμο,
Κ�νσταντινοψπ�λε�«. κα& #πεκομ!σ1η τ
 λε!χανον α%το, �ν τ< να< τ�ν
4γ!�ν EΑποστ�λ�ν κα& #πετω1η ε?« τ
 =ρ<ον, 6περ κατεσκεψ�σ1η παρE
α%το, ε?« ταφ�ν τ�ν βασιλω�ν, καταλε!χα« τρεD« ψCο4«, Κ�νστ�ντιον,
Κ�νσταντDνον κα& Κ>νσταντα, διορισ�μενο« Κ�νστ�ντιον μ*ν Wξειν τ5
Υρ�κη« κα& Ψlα« μωρη, Κ�νσταντDνον δ* τ5 πρ
« E�κεαν
ν Ψσπωρια, Κ>ν-
σταντα δ* Κρ.την, EΑφρικ�ν κα& τ
 E Ιλλψρικ
ν †το4τ�ν. 9 Κ�νσταντ!νοψ
το, 1ε!οψ �π
 ’Ελλ.ν�ν φιλοσ�φ�ν Zνειδισ1ωντο« ε?« τ
 Βψζ�ντιον, [«
ο% πρ�ττει καλ�« παρ5 τ5 W1η τ�ν παρ5 ’Ρ�μα!οι« βασιλεψσ�ντ�ν
διαγιν�μενο«, #λλ5 νε�τερ!ζοι τ�ν 1ρησκε!αν μετα1ωμενο«, Wδο3εν kνα
τ�ν φιλοσ�φ�ν διαλεξ1'ναι EΑλε3�νδρ8 τ< �πισκ�π8 το, Βψζαντ!οψ
περ& τ'« π!στε�«. λ�γ�ν δ* �πειρο« �ν � EΑλω3ανδρο«, τ5 δ* �λλα 1εDο«,

45

50

55

60

65

44–49 Aν – δ!κην: cf. Theoph. 28.23–29; Georg. Mon. 500.4–9 50 οHτο« �ν Κ�νσταντινοψ-
π�λει: cf. Georg. Mon. 536.11–13 § 8: cf. Theoph. 33.11–33; 34.16–18 § 9: cf. Th. Lect.
7.21–28; Theoph. 23.7–14; Georg. Mon. 523.3–12

T [F1]PH[K]

46 κ!ον H �νδ.σα« H 47 ζ>ν�ν (sic T P H K) : non adhib. F1 γεγραμμισμων�ν : vide in-
trod. III.3.1.1 Cδρ4σα« : Cδρ4σατο δ* P H K : non adhib. F1 54 τε om. H K ’ Ελενοπ�λε�« :
�λενοψπ�λε�« H : ενοψπ�λε�« ut vid. K ξ�ρικι H �3ελ1Lν H 55 ο?κισμο, κα& �γκαινισ-
μο, : το, ο?κισμο, P : �νκαινισμο, κα& ο?κισμο, H 57–58 ε?« – βασιλω�ν (sic fere F1) : �ν
λ�ρνακι πορφψρ<, eτοι q�μα!8, α%τ�« τε κα& = μ.τηρ α%το, Ψλωνη, πρ
 δ>δεκα �τ�ν τ'«
α%το, τελεψτ'« 1ανο,σα, κα& = γψν� α%το, φα,στα, 1ψγ�τηρ μα3ιμιανο, το, Ψρκοψλ!οψ
P H K 57 =ρ<ον : =ρ�jον T : eριον F1 59 Κ�νσταντDνον κα& Κ>νσταντα (sic F1) : κ>ν-
σταντα (κ>νσταν H) κα& κ�νσταντDνον P H K Κ�νστ�ντιον : κ�νσταντ!8 H 60 Κ�ν-
σταντDνον – Ψσπωρια post το4τ�ν (το4τ�ν (l. 61) om. P) transp. P H K : non adhib. F1 (non
transp. sed ut vid. non potest comparari) 61 post Κρ.την add. κα& P H K (non add. F1)
το4τ�ν om. P Bekker Tafel (vide introd. III.3.1.1) 63 πρ�ττοι P 64 διαγιν�μενο« : περι-
γεν�μενο« H : διαγεν�μενο« K νε�τερ!ζοι : νε�τερ!ζ�ν H : νε�τερ!ζει K : non adhib. F1 post
Wδο3εν add. α%τ< P H K : non adhib. F1 65 το, Βψζαντ!οψ om. H K 66 τ'« om. H K
post π!στε�« add. οHτο« � (� om. P) #λω3ανδρο« πατρι�ρξη« Aν πρ
« τ
 τωλο« το, μεγ�λοψ
κ�νσταντ!νοψ P H K : non adhib. F1
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�ν τ$ =μωρT τ'« διαλω3ε�« ε:πε τ< διαλεκτικ< φιλοσ�φ8- �ν Zν�ματι
E Ιησο, Ξριστο, �πιτ�ττ� σοι σι�π»ν κα& μ� φ1ωγγεσ1αι- fμα δ* τ<
λ�γ8 �φιμ>1η κα& διωμεινεν �λαλο«. 10 Ε%σεβ!8 δ* τ< Παμφ!λοψ
β!βλοψ« Cερ5« Κ�νσταντDνο« κατασκεψ�σαι προσωτα3εν λ�γ8 τ�ν
�κκλησι�ν Κ�νσταντινοψπ�λε�« παρασξ�μενο« α%τ< δημ�σια ξρ.μα-
τα- V« �τερ τ�ν λοιπ�ν Cερ�ν β!βλ�ν β!βλοψ« Ψ3.κοντα �κ δορκ�δ�ν
μεμβρ�ν�ν γρ�χα« �φιλοκ�λησε. τ
ν να
ν τ'« 4γ!α« Ε?ρ.νη« κα& τ�ν
1ε!�ν EΑποστ�λ�ν κα& το, 4γ!οψ Μ�κ!οψ κα& EΑγα1ον!κοψ μ�ρτψρο«
κα& το, #ρξαγγωλοψ Μιξα�λ �ν τ< EΑν�πλ8 κα& Σ�σ1ενε!8, Wν1α κα&
1ε!α« Zμφ5« 1αψμαστ�« eκοψσων τε κα& �1ε�σατο, � 1εDο« Κ�νσταντDνο«
κτ!ζει. 11 Μητροφ�νη« � �ν 4γ!οι« πρ
 EΑλε3�νδροψ �π!σκοπο« Βψ-
ζαντ!οψ Aν. 12 πρ>ην τ< βασιλεD κτ!ζειν #ρ3αμων8 π�λιν ε?« 2νομα
^διον �ν τ< †πανδ!8 τ< πρ
 το, E Ιλ!οψ, �π*ρ τ
ν Α^αντο« τ�φον, � Υε
«
κατ E 2ναρ τ< βασιλεD �κωλεψσεν �ν τ< Βψζαντ!8 κτ!σαι τ�ν ν,ν
Κ�νσταντινο4πολιν. Zλ!γοψ« δ* �ρ�ν το;« ο?κ.τορα« #π� τε ’Ρ>μη«
το;« #3ιολ�γοψ« κατ5 γωνο« �πιλε3�μενο« #π� τε τ�π�ν Ψτωρ�ν κα& ο^-
κοψ« α%τοD« μεγ�λοψ« ο?κοδομ.σα« κα& ξαρισ�μενο« ο?κ'σαι τ�ν π�λιν
�πο!ησεν. 13 �π& α%το, πολλ5 τ�ν �1ν�ν τ
ν ξριστιανισμ
ν προσε-
δω3αντο #π� τε Κελτ�ν κα& Γαλατ�ν τ�ν Ψσπερ!�ν, #λλ5 κα& E Ινδο& οC
�νδ�τεροι, �πισκ�π�ν παρ5 Κ�νσταντ!νοψ #ποσταλωντ�ν ε?« α%το;«
fμα μ*ν κα& �π& Cστορ!T τ�ν τ�π�ν, fμα δ* κα& τ�ν π!στιν κηρ,3αι.
[σα4τ�« κα& 5 Ιβηρε« κα& EΑρμωνιοι ξριστιαν!ζοψσιν, #ρξ�ν �κ Τηριδ�τοψ,

70

75

80

85

§ 10: cf. Theoph. 23.30sqq.; Georg. Mon. 501.2–4 69–72 Ε%σεβ!8 – ξρ.ματα: cf. Th. Lect.
12.19–20; Theoph. 27.18–20 73–77 τ
ν – κτ!ζει: cf. Th. Lect. 14.23–24 § 12: cf. Th. Lect.
13.25–14.22; Theoph. 23.22–30; Georg. Mon. 499.16–500.4 80 κτ!σαι: cf. Georg. Mon.
499.8–10  § 13: cf. Theoph. 24.5–20; Georg. Mon. 502.11–15 86 �νδ�τεροι: cf. Theoph.
24.8–11

T [F1]PH[K]

67 διαλεκτικ< : διαλεκτ� H 71–72 ξρ.ματα : ξαρ!σματα H K 72 βιβλ!�ν P H K : non
adhib. F1 β!βλοψ« Ψ3.κοντα : Ψ3.κοντα β!βλοψ« P H K : non adhib. F1 73 μεμβρ�ν�ν :
βεμβρ�ν�ν P : βεβρ�ν�ν K 74 1ε!�ν : 4γ!�ν H K post κα& alt. add. το, 4γ!οψ P H K (non
add. F1) EΑγα1ον!κοψ μ�ρτψρο« (sic F1) : μ�ρτψρο« #γα1ον!κοψ P K : #γα1ον!κοψ H
76 1αψμαστ�« om. H K 79 πανδ!8 : πεδ!8 scrib. sec. Theoph. 23.24 (πεδ!8 etiam Bekker
Tafel) πρ
 (sic F1 et Theoph. 23.24) ut vid. Tac : πρ
« Tpc (T3?) το, E Ιλ!οψ : τ
ν aλιον H
80 κατ E  2ναρ τ< βασιλεD (sic F1) : α%τ< κατ E  2ναρ P H K (cf. κατ E  2ναρ � Υε
« α%τ< Georg.
Mon. 499.9–10; � Υε
« κατ E 2ναρ α%τ< Theoph. 23.26) τ�ν : τ� H 82 �πιλεγ3�μενο« H
83 α%τοD« (sic Theoph. Georg. Mon.) : α%το;« T : non adhib. F1 84–85 προσεδω3αντο : ν s.l.
exhib. T 85 τ�ν om. H 86 �πισκ�π�ν : �π!σκοποι P : �πισκ�ποψ H K : non adhib. F1
Κ�νσταντ!νοψ : κ�νσταντινοψπ�λε�« P #ποσταλωντ�ν : #ποστε!λα« F1 : #ποσταλωντε«
P : #ποσταλωντο« H K ε?« : πρ
« P 87 τ
ν τ�πον T : non adhib. F1 fμα δ* om. T : non
adhib. F1 88 τιριδ�τοψ T
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το, �κ Π�ρ1�ν καταγομωνοψ, λαβ�ντε«, κα& Πωρσαι �μο!�« �π& Σψμε>ν,
�πισκ�ποψ Κτησιφ�ντο«- με1 E οH κα& Ο%σ1α3�δη« ε%νο,ξο«, παιδαγ�γ
«
Σαβ�ρ!οψ, �μαρτ4ρησεν.

89 Κ�νστ�ντιο«

Κ�νστ�ντιο« μ*ν �βασ!λεψσεν Wτη κδ', Κ>νστα« Wτη ιζ', Κ�νσταντDνο« δ*
ταξ; τετελε4τηκεν. τετελε4τηκεν δ* τρ�π8 τοι<δε- πρ
« τ
ν #δελφ
ν
Κ�νστ�ντιον κοιν�σ�μενο« wει περ! τιν�ν μετ5 πολλ'« ?σξ4ο« τε κα&
δψν�με�«- V τ
ν Κ�νστ�ντιον ε?σ'γεν ε?« Wκπλη3ιν, μ. τι νε�τερ!σ�ν
#φικνεDται �π E α%τ�ν, κα& πονηρ�ν σψμβο4λ�ν �πιτψξ>ν, πλωον
�ναγ�ντ�ν α%τ
ν ε?« #γ�να κα& φ�βον κα& δι5 το4τ�ν ε?« π�λεμον X
#νατρεπ�ντ�ν α%τ
ν τ�ν τοιο4τ�ν λογισμ�ν, �3'λ1ε κατ E α%το,- κα&
πολωμοψ γεγον�το« �ν τοD« �σξ�τοι« τ�ν φεψγ�ντ�ν ε�ρε1ε&« �
Κ�νσταντDνο« #ναιρεDται, κα& Κ>νστα« �γκρατ�« π�ντ�ν τ�ν Ψσπερ!�ν
�γωνετο. 2 Vν τ< ιζ' τ'« #ρξ'« Wτει Μαγνωντιο« τ4ραννο« �ν Γαλλ!αι«
#ναφανε&« #νεDλε μετ5 1.ραν Κ>νσταν +πν8 κατεξ�μενον- 6περ μα1Lν
�ν EΑντιοξε!T � Κ�νστ�ντιο« προβ�λλεται μ*ν Γ�λλον κα!σαρα, γαμ-
βρ
ν �π E #δελφ$, τ5 Ψσπωρια διοικεDν, α%τ
« δ* ε^ξετο το, κατ5 Περσ�ν
πολωμοψ, τρ!τον eδη �κστρατε4σα« κατ E α%τ�ν. κα& Γ�λλο« κατεπολωμει
Μαγνωντιον, ε:τα δ* κα& κατ5 Κ�νσταντ!οψ γ!νεται- Vν � Κ�νστ�ντιο«
1�πε!T κα& κολακε!T ξειρ�σ�μενο« #ναιρεD. 3 κα& τ�ν το4τοψ #ρξ�ν
μηδεν& τ�τε δο4«, μετ E ο% πολ;ν ξρ�νον, �πε& μεγ�λ�« τ
 Περσ�ν
κεκ!νητο στρ�τεψμα, τ< το, Γ�λλοψ #δελφ< E Ιοψλιαν< παραδ!δ�σιν, �3
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2 Κ�νστ�ντιο« – κδ': cf. Theoph. 34.6–10; Georg. Mon. 533.22–23 2–11 Κ�νσταντDνο« –
�γωνετο: cf. Theoph. 35.30–33 § 2: cf. Theoph. 43.32–44.16; 40.15–18

T [F1]PH[K] 17 a ξειρ�σ�μενο« T [F1]PH

89 Π�ρ1�ν : παρ1ωνοψ T : non adhib. F1 90 Κτησιφ�ντο« : κτιστηφ�ντο« T : κτηφ>νο« H :
non adhib. F1 ο?σ 1α3�δη« T cap. 89.1 Κ�νστ�ντιο« (sic F1) : κ�νστ�ντιο« κ>νστα« κα&
κ�νσταντDνο«, οC (οC om. P) ψCο& το, μεγ�λοψ κ�νσταντ!νοψ P H K 2 μ*ν om. H K fort.
scrib. Κ>νστα« !δ*" 3 τετελε4τηκεν pr. : τελεψτ� H 4 κοιν�σ�μενο« F1 P H K wει : ε^η
T F1 H K 5 V : o H 6 �π E  : ε?« H 7 α%τ
ν : α%τ�ν T 8 α%τ
ν : α%τ�ν H τοιο,τον
T : non adhib. F1 10 post #ναιρεDται add. τρ!το« �ν #δελφ
« P H K (non add. F1) 11 Wτει
τ'« #ρξ'« H τ4ραννο« �ν Γαλλ!αι« om. H 12 Κ>νσταν : vide introd. III.3.1.1 13 post
EΑντιοξε!T add. �ν F1 P H K 15 post κατεπολωμει add. μ*ν P H K : non adhib. F1 16 post
Μαγνωντιον add. Vν κα& #νεDλεν P H K : non adhib. F1 δ* om. P H K : non adhib. F1 κατ5 :
μετ5 P H K : non adhib. F1 18 τ
 : τ�ν T : non adhib. F1 19 post E Ιοψλιαν< add. τα4την P
H : non adhib. F1
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EΑ1ην�ν α%τ
ν #γαγLν κα& προξειρισ�μενο« κα!σαρα, ο%κ Wλαττον ε?«
το,το σφαλε&« X τ< EΑρε!οψ προJστασ1αι, [« EΑ1αν�σιον, �π!σκοπον
EΑλε3ανδρε!α«, κα& Πα,λον Κ�νσταντινοψπ�λε�« πολλ5 κακ5 �νδε!3α-
σ1αι. 4 κατ5 Περσ�ν δ* �κστρατε4σα« κα& μα1>ν, [« #ντ'ρεν E Ιοψλια-
ν
« α%τ<, �π
 τ'« σψνεξε!α« τ�ν φροντ!δ�ν ν�σοψ �πιγενομωνη« �κ
μελα!νη« ξολ'« ε?« Μ�μχοψ κρ.νην �τελε4τησεν, �ν ταD« �π�ρε!αι« το,
Τα4ροψ κειμωνην. τ
 δ* σ�μα α%το, E Ιοψβιαν
« � μετ5 τα,τα βασι-
λε4σα«, πρ�τ!κτ�ρ �ν, #ποκομ!σα« #πω1ετο πλησ!ον το, πατρ
«
α%το, �ν τ< =ρl8. 5 Κ�νστ�ντιον δ* κοψφ�τητι λογισμο, Ε%σωβιο« �
Νικομηδε!α« παρωπεισεν #ρειαν!ζειν κα& τ�ν λω3ιν το, �μοοψσ!οψ [«
�γραφον �κβαλεDν. 6 EΑλε3�νδροψ πατρι�ρξοψ τελεψτ.σαντο« Πα,λο«
� �μολογητ�« ξειροτονεDται. το4τοψ �κβλη1ωντο« Ψαψτ
ν Ε%σωβιο« δ>-
ροι«, � Νικομηδε!α«, �ν1ρον!ζει ε?« πατρι�ρξην, ε:1 E ο+τ�« π�λιν Πα,λο«,
κα& μετ E α%τ
ν Μακεδ�νιο« � πνεψματομ�ξο«, V« δι�γμ
ν κατ5 τ�ν
Ξριστιαν�ν �κ!νησε τ�ν ε?δ�λολατρ�ν ο%ξ aττονα. 7 Κ�νστ�ντιο«
δ* κτ!ζει τ�ν το, Υεο, Σοφ!αν πλησ!ον Ε?ρ.νη«, �κκλησ!αν περικαλλ',
#λλE ο% κατ5 τ
 ν,ν �ρ>μενον σξ'μα κα& κ�λλο« κα& μωγε1ο«. κα& τα4τη«
τ5 �γκα!νια ποιεD �π& Ε%δο3!οψ πατρι�ρξοψ, μα1ητο, Ε%νομ!οψ. 8 � �ν
4γ!οι« EΕφρα&μ � Σ4ρο« �π& Κ�νσταντ!οψ Aν μωγα« �ν Wργ8 κα& λ�γ8-
V« πολλ5 �γγρ�φ�« cφωλιμα καταλωλοιπε. 9 το, στρατο, #νελ�ντο«
τ
ν νωον Δαλμ�τιον, Γ�λλον μ*ν ν�σο«, E Ιοψλιαν
ν δ* = =λικ!α �ρρ4σατο.
δο1ωντ�ν δ* παρ5 Κ�νσταντ!οψ �ν ξ�ρ!8 τιν& πλησ!ον Καισαρε!α«

20

25

30

35

40

23–25 κατ5 – �τελε4τησεν: cf. Theoph. 46.9–15 § 5: cf. Th. Lect. 28.26–28; Theoph.
35.16–19 30–32 EΑλε3�νδροψ – πατρι�ρξην: cf. Th. Lect. 29.21–26; Theoph. 37.22–23
(30–31 EΑλε3�νδροψ – ξειροτονεDται); 37.34–38.2 (31 το4τοψ �κβλη1ωντο«) 32–34 ε:1 E –
aττονα: cf. Theoph. 38.28–30; 42.19sqq. 34–36 Κ�νστ�ντιο« – μωγε1ο«: cf. Th. Lect.
33.20–22 § 8: cf. Th. Lect. 37.21–22; Theoph. 62.33sqq. § 9: cf. Th. Lect. 56.5–12
39–40 το, – �ρρ4σατο: cf. Theoph. 35.12–16 41–45 δο1ωντ�ν – �δωξετο: cf. Theoph.
35.33–36.5; Georg. Mon. 535.5–11

T [F1]PH

21 τ< : τ
 P: τ
 το, H : non adhib. F1 post [« add. ε?« P H (Vν ε?« F1)  24 �πιγενομωνη« :
�πιγομωνη« T : �πιγινομωνη« H : non adhib. F1 25 μ�χοψ P 26 E Ιοψβιαν
« (sic F1) : ?οψλιαν
«
P H 27 πρ�τ!κτ�ρ : προτ!κτ�ν P : fort. scrib. προτωκτ�ρ vel προτ.κτ�ρ vel πρ�τωκτ�ρ
vel sim. post �ν add. μετ5 ε%σεβ!α« τ'« α%το, πρ>τη« γψναικ
« P H (non add. F1)
28 =ρl8 : =ρ�j� T : =ρ!� F1 δ* om. P H : non adhib. F1 λογισμο, : γν>μη« P ε%σωβειο«
T H 30 �γραφον : Wγγραφον T : �γγρ�φ�« F1 (vide introd. III.3.1.1) 31 ε%σωβειο« T H
32 �ν1ρονι�ζει H post Πα,λο« add. τ
ν 1ρ�νον #πολαμβ�νει P H (non add. F1) 33 τ�ν
om. P 33–34 �κ!νησεν κατ5 τ�ν ξριστιαν�ν H 34 ε?δ�λολατρ�ν : ε?δ>λ�ν T : non ad-
hib. F1 aττον H 35 δ* om. P H (� δ* F1) Σοφ!αν : fort. scrib. Σοφ!α« �κκλησ!α fort. P
post περικαλλ' add. δρομικ.ν H 37 �γκα!νια : �γγαDα H 39 cφωλιμα : Zφελ.ματα πα-
ραδο;« H 40 post Γ�λλον add. λωγ� γ�λλ� H post δ* add. ψCο;« 2ντα« το, #ναιρε1ωντο«
γ�λλοψ κα!σαρο« P H (non add. F1) =λικ!α : �λικ' H
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παιδε4εσ1αι E Ιοψλιαν
« �ν ξρ< κειρ�μενο« τ�ν μοναξικ�ν �πεκρ!νατο
�σκησιν. #ναγν�σται δ* �μφ� γεν�μενοι �κκλησ!αν κτ!σαι προε1ψμ.1η-
σαν τ< μ�ρτψρι Μ�μαντι. τ
 δ* μωρο«, �ν � E Ιοψλιαν
« κτ!ζειν Wλαξεν, =
γ' ο%κ �δωξετο.

90 E Ιοψλιαν
« � Παραβ�τη«

E Ιοψλιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη β', καDσαρ δ* �γεγ�νει Wτη δ' κα& μ'να« k3,
�3�δελφο« �ν Κ�νσταντ!οψ. V« �τρ�φη �π
 Ε%σεβ!οψ, το, Νικομηδε!α«
�πισκ�ποψ. Aν δ* βραξ;« τ
 σ�μα κα& +πνοψ μ*ν κα& τροφ'« κα& #φρο-
δισ!�ν 6τι μ�λιστα �γκρατ.«, τ< δ* �λλ8 τρ�π8 κα& πρ
« ε%σωβειαν
πονηρ�«- τοD« γ5ρ Ξριστιαν�ν μψη1ε&« μψστηρ!οι«, +στερον α%τ5 παρ-
ιδLν τ5 τ�ν ’Ελλ.ν�ν προε!λετο κα& bλλ�3ατο δψσσεβε!T μ*ν τ�ν
ε%σωβειαν, πονηρ!T δ* κα& ποικιλ!T γν>μη« τ�ν #ρετ.ν. 2 οHτο« τ�ν
μ*ν το, Προδρ�μοψ 1.κην #νο!3α« πψρ& τ5 λε!χανα παραδωδ�κεν κα&
τ�ν κ�νιν διελικμ.σατο, τ�ν δ* το, Ξριστο, ε?κ�να, τ�ν �ν τ$ Πανε�δι, Vν
= αCμ�ρροψ« #νωστησεν, κατεαγ'ναι κα& σψρ'ναι προσωτα3εν, ε^δ�λον
�κεDσε το, Δι
« #ναστ.σα« #ντ& τ'« Ξριστο, ε?κ�νο« � δψσσεβ.« τε κα&
#λιτ.ριο«, κα& πολλ5 λε!χανα τ�ν 4γ!�ν κατωκαψσεν, ο%κ #τιμ�ρητ&
δω- 3 στρατε4σα« γ5ρ �π& Πωρσα« �δελε�σ1η �π
 τ�ν α%τομ�λ�ν �μ-
πρ'σαι τ5« να,«. ε:τα διE �ρημ!α« κα& #νομ�λ�ν ξ�ρ!�ν τ�ν πορε!αν
ποιο4μενο« �φE Cκαν�ν, π�ντ�ν �πιλελοιπ�τ�ν τ�ν τε ξρει�δ�ν κα& τ�ν
#ναγκα!�ν κα& πολλ5 ταλαιπ�ρησ�ντ�ν τ�ν μετ E α%το,, �πειδ� καιρ
«
το, πολωμοψ κα& μ�ξη« #φ!κετο, τραπε&« ε?« φψγ�ν τιτρ>σκεται δ�ρατι
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2 E Ιοψλιαν
« – k3: cf. Theoph. 46.21–32; 53.2–4; Georg. Mon. 539.11–12 8–10 οHτο« – διε-
λικμ.σατο: cf. Georg. Mon. 540.6–8 10–12 τ�ν alt. – ε?κ�νο«: cf. Th. Lect. 60.14–17; Theoph.
49.9–15; Georg. Mon. 540.8–16 § 3: cf. Theoph. 52.30–53.2; Georg. Mon. 544.9–545.21

T [F1]PH cap. 90 T [C][F1]PH

42 τ�ν om. P �πεκρ!νετο H 43 #μφ�τεροι H 44 τ
 δ* : ε?« δ* τ
 P H : non adhib. F1
45 post �δωξετο add. τ5 τ�ν 1εμελ!�ν β�1ρα P H (ut T F1 etiam Georg. Mon.) cap. 90.2 post
E Ιοψλιαν
« add. � παραβ�τη« C P H (non add. F1) �γεγ�νει scripsi : �γεγ�νη T : �γωνετο C :
γωγονεν P H : om. F1 δ' : fort. scrib. Wτη m3 κα& μ'να« δ' (Caesar fuit a. 355-mens. Nov. 361)
3 ε%σεβε!οψ H 4 post σ�μα add. ε%π>γ�ν (#π>γ�ν H) τιταν�1ρι3 P H : non adhib. C F1
5 post τρ�π8 add. σκαι
« P H : non adhib. C F1 6–7 παριδLν τ5 om. H 7 κα& bλλ�3ατο
om. P H : non adhib. C F1 8 post ε%σωβειαν add. #π�σ�μενο« P H : non adhib. C F1 9 μ*ν
om. H παρωδ�κεν H 10 ε?κ�ναν H Πανε�δι (sic C) : πανε�δη T : πενε�δα F1 : πανα!α H
Vν (i.e. de Christo) : Yν C F1 P H 11 Wστησεν H 14 �δελι�σ1η P 15 fort. scrib. #ν�μ�λ�ν
16 �πιλελοιπ�τ�ν : #πολιπ�ντ�ν C : #πολελοιπ�τ�ν P : #πολοιπ�τ�ν H : non adhib. F1
τε : τ5 T : om. H
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κα& το, αjματο« δι5 τ�ν ’ριν�ν φερομωνοψ λαβLν α%τ
 ταD« ξερσ& κα& ε?«
τ
ν #ωρα λικμ.σα« Wφη- κορωσ1ητι, Ναζ�ραDε- κα& ο+τ�« #πωρριχε τ�ν
δολ!αν α%το, χψξ.ν. οH τ
 σ�μα #πεκομ!σ1η �ν Ταρσ<. 4 Κ�νσταν-
τ!οψ τελεψτ.σαντο« E Ιοψλιαν
« μονοκρ�τ�ρ γεν�μενο« #ναιδ�« Ψλλ.νιζε
κα& τ
 fγιον β�πτισμα αjματι 1ψσι�ν #πεπλ4νατο. Ε%σωβιον τ
ν πρ�-
τον τ�ν βασιλικ�ν ε%νο4ξ�ν #νεDλεν [« �δικον, τ�ν το, δικα!οψ δ'1εν
δ�3αν 1ηρ>μενο«. �δ!�3ε δ* κα& π�ντα« ε%νο4ξοψ« το, παλατ!οψ δι5 τ

κα& τ�ν γαμετ�ν #ποβαλεDν δι5 τ
 ε:ναι #δελφ�ν Κ�νσταντ!οψ, μ!σει τ<
πρ
« α%τ�ν, #λλ5 κα& μαγε!ροψ« κα& κοψρεD«, �κ δ* το, δημοσ!οψ δρ�μοψ
καμ.λοψ«, β�α«, 2νοψ« κα& =μι�νοψ«. μ�νοψ« δ* το;« jπποψ« τ< δημοσ!8
δρ�μ8 �ποψργεDν σψνεξ>ρησεν. 5 � α%τ
« �νομο1ωτησεν μ� μετωξειν
Ξριστιανο;« Ψλληνικ�ν μα1ημ�τ�ν. EΑπολλιν�ριο« δ* τ$ μ*ν 1ε!T Γραφ$
+λF ξρησ�μενο«, π�ντ�ν δ* ποιητ�ν το;« ξαρακτ'ρα« μιμησ�μενο«
Wγραχε παιδε4εσ1αι διE α%τ�ν Ξριστιανο4«. 6 μαντε!αι« κα& 1ψσ!αι« κα&
δαιμ�ν�ν #π�ται« φρα3�μενο« κατ5 Περσ�ν �στρ�τεψσε, 6τε κα&
ξρησμ
ν λωγεται λαβεDν Wξοντα ο+τ�«- ν,ν δ* π�ντε« [ρμ.σ1ημεν 1εο&
ν!κη« τρ�παια κομ!σασ1αι παρ5 Υ'ρι ποταμ<. τ�ν δ E �γL =γεμονε4σ�
1ο,ρο« πολεμ�κλονο« 5Αρη«.
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22–23 E Ιοψλιαν
« – #πεπλ4νατο: cf. Th. Lect. 56.17–18; Theoph. 46.17–19; Georg. Mon.
536.4–5 23–29 Ε%σωβιον – σψνεξ>ρησεν: cf. Th. Lect. 57.3–9; Theoph. 47.6–14 § 5: cf. Th.
Lect. 58.13–15; Theoph. 48.18–22 § 6: cf. Th. Lect. 61.8–11; Theoph. 52.19–25; Georg. Mon.
544.9–15

T [C][F1]PH

19 α%τ
 : α%το, P H (λαβLν α%τ
 ταD« ο?κε!αι« ξερσ& C : ταD« ξερσ&ν α%το, λαβLν F1)
20 post Wφη add. νεν!κηκα« ξριστω P H (cf. Georg. Mon. 545.18: �ν!κησα«, ΓαλιλαDε, �ν!κησα«)
(non add. T C F1) 21 δολ!αν : #1λ!αν H post Ταρσ< add. κα& �τ�φη πλησ!ον το, τ�φοψ
μα3ιμιανο,, ψCο, γαλλερ!οψ. #πεκομ!σ1η δ* α71ι« �ν κ�νσταντινο4πολει κα& �τω1η, Wν1α κα&
το, ?οβιανο, (Wν1α κα& το, ?οβιανο, : �ν τ� το, ?οβιανο, λειχ�ν� H), �ν λ�ρνακι πορ-
φψρ<, κψλινδροειδεD, μετ5 Ψλωνη«, 1ψγατρ
« κ�νσταντ!νοψ κα& γψναικ
« α%το,. τ'« δ*
�κκλησ!α« τ�τε �π& ?οψλιανο, το, παραβ�τοψ �κρ�τει ε%δ�3ιο« � #ρειαν�« P H : non adhib.
C F1 23 τ
ν om. P H (quod exhib. C : non adhib. F1) 24 τ�ν βασιλικ�ν ε%νο4ξ�ν (sic C) :
τ
ν βασιλικ
ν ε%νο,ξον P : τ�ν βασιλικ�ν ε%νο,ξον H : non adhib. F1 #νεDλεν [« �δικον,
τ�ν (sic C) : #νεDλεν [« #δικητ�ν P : [« #δικητ�ν #νεDλε H : non adhib. F1 25 δι5 (etc.) : vide
introd. III.3.1.1 26 #δελφ�ν ε:ναι H κ�νσταντ!νοψ P τ< : τ
 H 28 μ�νον H 30 τ�ν
μ*ν 1εDαν γραφ�ν P 32 παιδε4εσ1αι διE α%τ�ν : το, διE α%τ�ν παιδε4εσ1αι P H : non adhib.
C F1 post Ξριστιανο4« add. ?οψλιαν
« δ* P 33 6τε : 6τι P 34 [ρμ.1ημεν P 35 1ηρ& P
H K : non adhib. C F1 τ�ν : τ
ν T P : non adhib. C F1
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91 E Ιοψβιαν�«

E Ιοψβιαν
« �βασ!λεψσε μ'να« η'. V« �ν μ*ν τ< στρατ< Ξριστιαν
ν Ψαψτ
ν
[μολ�γει, Aν δ* κα& γν�στ
« τ< E Ιοψλιαν<, _στε 2πισ1εν α%το, ποτε
περιπατ�ν τ�ν E Ιοψλιανο, ξλαμ4δα πεπ�τηκεν, πρ
« 6νπερ �πιστρα-
φε&« E Ιοψλιαν
« κα& ?δLν ο%κ �λλον #λλE α%τ
ν ε:πεν- ε^1ε γο,ν �ν1ρ�πο«.
οHτο« E Ιοψβιαν
« �π
 το, στρατο, παντ
« �ρω1η βασιλε;« τ< τε ε%σε-
β�« ε:ναι περιφαν�« κα& τ< πρα !ψ« κα& �πιεικ.«. 2 V« ε?ρηνικ5« σπονδ5«
μετ5 Περσ�ν ποι.σα« �ν τ< �ποστρωφειν μ4κητα πεφαρμαγμωνον φα-
γLν �τελε4τησεν. 3 E Ιοψβιαν
« σ�σαι τ
ν περιλειφ1ωντα λα
ν 1ωλ�ν
bναγκ�σ1η Ν!σιβιν μεγ!στην κα& πολψ�ν1ρ�πον Πωρσαι« παραξ�ρ'-
σαι. � α%τ
« προωτεινε τ< στρατ<, [« �ρξειν ο% δ4ναμαι στρατο, �ν
τοD« ξρ�νοι« E Ιοψλιανο, Ψλλην!ζειν �1!σαντο«- πρ
« Vν π»« � στρατ
«
Ξριστιανο& �π�ρξειν [μολ�γησαν.

5

10

2 E Ιοψβιαν
« – η': cf. Theoph. 53.14–18; 54.19; Georg. Mon. 548.14; 550.3–5 2–3 V« –
[μολ�γει: cf. Georg. Mon. 548.14–549.9 6–7 οHτο« – �πιεικ.«: cf. Theoph. 53.24–26 § 2:
cf. Theoph. 54.19–21; Georg. Mon. 549.9–18; 550.3–5 9–11 E Ιοψβιαν
« – παραξ�ρ'σαι: cf.
Theoph. 53.31–33; Georg. Mon. 549.18–20 11–13 � – [μολ�γησαν: cf. Th. Lect. 62.2–4;
Theoph. 53.29–31

T [C][F1]PH 8 a Περσ�ν T [C][F1]PH[K]

1 E Ιοψβιαν�« : ?οβιαν
« μ'να« η in mg. C : βασιλε!α ?οψβιανο, F1 : ?οβ- supra ?οψλ- P : om. H
2 E Ιοψβιαν
« (sic F1) : ?οβ- C : ?οβ- supra ?οψλ- P μ'να« η' (sic F1) : μ'να« ZκτL Wτο« mν P : Wτο«
mν μ'να« 1 H post μ'να« η' add. οHτο« τ
 σ�μα ε%μ.κη«- _στε μ� βασιλικ�ν Cματ!�ν
4ρμ�σαι α%τ�- γψν� δ* Aν α%τ� ξαριτ�, eτι« ο%δ* α%τ
ν βασιλε4σαντα �1ε�σατ� H
V« : οHτο« H Ψαψτ
ν : α�τ
ν P 3 _στε (sic C) : V« κα& P H : non adhib. F1 ποτε (sic F1) :
om. P H 5 #λλE α%τ
ν ε:πεν om. H ε^1ε (sic F1) : ε^1α T 6 post οHτο« add. � C (cf. ind.
graec. s.v. pronomina) ?οβιαν
« P �ρω1η : #νηγορε41η H 7 ε?ρηνικ5« : ε?ρικ5« T  post
σπονδ5« add. κα& P 8 post �ποστρωφειν add. ε?« τ
 βψζ�ντιον �ν #γκ4ρT (#γγ4ρα P) τ'«
γαλατ!α« �ν ξ�ρ!8 δαδαστ�ν8 (an scrib. Δαδαστ�νT?) P H K (non add. F1) πεφαρμαγμωνα
H 9 post �τελε4τησεν add. #πεκομ!σ1η δ* τ
 σ�μα α%το, κα& #πετω1η �ν τ< να< τ�ν
4γ!�ν #ποστ�λ�ν �ν λ�ρνακι πορφψρ< P H K : non adhib. C F1 9 E Ιοψβιαν
« – 1ωλ�ν : ?ο-
βιαν
« δ* σ�σαι βοψλ�μενο« τ
ν περιλειφ1ωντα στρατ
ν C : ?οψβιαν
« δ* τ
ν περιλειφ-
1ωντα στρατ
ν σ�σαι 1ωλ�ν P H K : non adhib. F1 10 bνακ�σ1η H ν.σιβην P H
μεγ�λην P  post πολψ�ν1ρ�πον add. τοD« P  fort. scrib. πολψ�ν1ρ�πον !π�λιν" (cf.
Theoph. 53.32), vel !π�λιν" μεγ!στην (!π�λιν" μεγ�λην? in app. Bekker; π�λιν μεγ!στην C, ut
vid. per corr.) 13 post [μολ�γησαν add. ?οψβιαν
« οHτο« Aν τ' =λικ!α ε%μ.κη« _στε μηδ*
τ�ν βασιλικ�ν Cματ!�ν 4ρμ�σαι α%τ�- γψν� δ* Aν α%τ� ξαριτL aτι« ο%δ* α%τ
ν βασι-
λε4σαντα �1ε�σατο- τ�ν δ* �κκλησ!αν κατεDξεν �π& α%το, δημ�φιλο« #ρειαν�« P (cf. H ad
cap. 91, § 1)
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92 Ο%αλεντινιαν�«

Ο%αλεντινιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη ιγ'. οH κα& τ
 α%στηρ
ν δι5 τ
 δ!καιον
�πηνεDτ� τε κα& �1αψμ�ζετο. ο% γ5ρ �νεψ λογισμο, τ
 α%στηρ
ν [«
�κωκτητο, wδεισαν, #λλE #ε& τ< δικα!8 τ5 πρ�τα παρεDξεν, �π E ο%δεν
« �κ
το4τοψ περιτρεπ�μενο« ο%δ* μετατι1ωμενο« �π� τινο« �3 oν fπα3 �βοψ-
λε4σατο. 2 V« �π
 το, στρατο, μετ5 E Ιοψβιαν
ν #νηγ�ρεψτο, κα& �πε&
b3!οψν α%τ
ν κοιν�ν
ν προσλαβωσ1αι τ'« βασιλε!α«, Wφη- λ.χομαι
κοιν�ν�ν, Vν 1ωλ�. κα& φ1�σα« ε?« Νικομ.δειαν �πψν1�νετο τ�ν �ν τωλει
περ& το, σ;ν α%τ< βασιλε4σαντο«. πρ
« Vν Δαγλ�ιφο« σψγκλητικ
«
#πεκρ!νατο- ε? το;« σο;« φιλεD«, κρ�τιστε α%τοκρ�τορ, Wξει« #δελφ�ν, ε?
δ* τ�ν πολιτε!αν, σκ�πησον, 6τ8 rν τ�ν 4λοψργ!δα περιβαλεD«. � δ* τ$
φ4σει μ»λλον πιστε4σα« τ
ν #δελφ
ν Ο%�λεντα προσελ�βετο κα& Ψαψ-
τ< μ*ν τ�ν δ4σιν #πωνειμεν, �1ν�ν τιν�ν �παν�στασιν �ντα,1α μα1>ν,
τ< δ* Ο%�λεντι τ�ν #νατολ.ν. 3 Aν δ* περ& τ'« #ρξ'« τ'« βασιλε!α«
παρ5 Σαλοψστ!οψ τιν
« μεμα1ηκ>«, [« �γκρατ�« α%τ'« γεν.σοιτο- Vν
μηδεν
« #ποτε43ασ1αι �πηγγε!λατο, �πειδ5ν �π& τ'« τοια4τη« #ρξ'«
γωνηται. γεν�μενο« δ* κα& #παιτο4μενο« κατ5 τ�ν �π�σξεσιν �π
 Σα-
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2 Ο%αλεντινιαν
« – ιγ': cf. Theoph. 54.21–22; 27–31; Georg. Mon. 550.7 § 2: cf. Theoph.
55.1–9 (cf. 54.24–26); Georg. Mon. 550.13–19

T [C][F1]PH[K]

2 post ο%αλεντινιαν
« add. οHτο« #νηγορε41η �ν νικα!α τ'« τ�ν βι1ψν�ν �παρξ!α« παρ5
το, στρατοπωδοψ- δι5 τ
 ε%δοκιμ'σαι α%τ
ν [« ξριστιαν
ν �ν τ' �μολογ!α �π& ?οψλια-
νο,. Aν δ* τ�ν μορφ�ν το, σ>ματο« #ν�ρ ε%μεγω1η«- τ�ν ξροι5ν �ρψ1ρ�«- τ�ν τρ!ξα τ'«
κεφαλ'« �π!3αν1ον Wξ�ν- το;« Zφ1αλμο;« [ρα!οψ«- ?στωον 6τι γψναDκε« ο%αλεντινιανο,
δ4ο �π'ρξον- σιβ'ρα κα& ?οψστ!να- aντινα δι5 κ�λλο« Wτι ζ>ση« σιβ.ρα« Wγημε- κα&
ν�μον W1ετο το;« 1ωλοντα« δ4ο γψναDκα« �π& τ
 α%τ
 #γαγωσ1αι, #κ�λ4τοψ« ε:ναι (?στωον –
ε:ναι: cf. Th. Lect. 74.9–17; Theoph. 56.23–31)- #νηνωξ1η δ* τ
 σ�μα α%το, #π
 τ�ν γα-
λι�ν �ν κ�νσταντινοψπ�λει- κα& �τω1η �ν τ� να� τ�ν 4γ!�ν #ποστ�λ�ν- κατεDξε δ* τ�ν
�κκλησ!αν ε%δ�3ιο« κα& δημ�φιλο« #ρειανο!- ο%αλεντινιαν
« P ιγ': vide introd. III.3.1.1
4 #λλ5 H πρ�τα : πρωσβεια H παρεDξεν : παρεDλεν ut vid. P �π E ο%δεν
« : �π
 δ E Ψν
« H
6 ?οβιαν
ν P #νηγ�ρεψτο T : #νηγορε4ετο F1 P H K (C aliter, sed exhib. #νηγορε41η)
post �πε& add. �ν κ�νσταντινοψπ�λει P H K : non adhib. C F1 7 προσλαβωσ1αι (sic ut vid. F1
(προλαβωσ1αι E (Marcianus (Venetus) gr. 608))) : προλαβωσ1αι P : λαβωσ1αι H K 8 post Vν
add. rν F1 P H K : non adhib. C 1ωλ� (sic F1) : �1ωλ� P K 9 βασιλε4σοντο« Bekker Tafel
(vide introd. III.3.1.1) Δαγλ�ιφο« (sic F1) : δαγλ�φο« P : δ�γλαφο« H K 10 ε? pr. : ε?« P
11 περιβαλεD« : περιβαλ'« P : περιβαλεDν H 12 προσελ�βετο : προσεβ�λετο H 13 δ4σιν :
δ4ναμιν P H K : non adhib. F1 (C aliter, sed exhib. δψτικ5 (μωρη)) 15 α%τ'« om. T H (fort.
quasi per haplographiam (vel homoeotel.): vide introd. III.3.1.1) : non adhib. C F1 γενο!σεται
H post Vν add. κα& P H K : non adhib. C F1 16 #ποτε43ασ1αι : #ποτ�3ασ1αι H : #πο-
τε43εσ1αι Bekker Tafel (vide introd. III.3.1.1) #πηγγε!λατο Tafel (fort. per errorem) �π&
om. H
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λοψστ!οψ τ�ν το, �π�ρξοψ #ρξ�ν Wφη μ� δεDν ^σ�« τ�ν τ�ν �παγγε-
λι�ν φψλ�ττεσ1αι π!στιν, 6ταν το,το βλ�βο« φωρει τ$ πολιτε!T. 4 �π&
το4τοψ γψναικ�« τινο« διηρπ�γη = ο%σ!α �π
 ’Ροδ�νοψ, πραιποσ!τοψ. �
δ* βασιλε;« κρ!να« περ& το4τ�ν προσωτα3ε τ< πραιποσ!τ8 #ποδο1'-
ναι α%τ$ τ5 ^δια. � δ* ο%κ �πε!σ1η- 6περ μα1Lν � βασιλε;« προσελ1εDν
α%τ< Wφη τ�ν γψναDκα. = δ* �ν Cπποδρομ!T δεη1εDσα το, βασιλω�«
�ρ�τη1εDσ� τε κα& ε?πο,σα τ�ν #πε!1ειαν το, πραιποσ!τοψ, �κωλεψσε
τ
ν πραιπ�σιτον παριστ�μενον α%τ< μετ5 τ�ν #μφ!�ν τ'« #3!α«
πψρ5ν μεγ�λην #ν�χαντα« ε?« τ�ν Σφενδ�νην κα,σαι α%τ
ν κα& τ�ν
ο%σ!αν α%το, π»σαν #ποδο1'ναι τ$ γψναικ!. 5 οHτο« κα& τ�ν π�λιν
Καλξηδ�να καταλ4σα« τοD« λ!1οι« α%τ'« τ
ν μωγαν #γ�γ
ν Wκτισε κα&
τ
 +δ�ρ ε?σ.γαγεν �ν τ$ π�λει. 6 καταπολεμ.σα« δ* κα& το;« Σαψ-
ρομ�τα«, πρωσβει« �3 α%τ�ν ?δLν �λ1�ντα« bρ>τησεν, ε? τοιο,τοι Σαψ-
ρομ�ται. κα& μα1>ν, [« οC �ριστοι πρ
« α%τ
ν aκασι, πλησ1ε&« 1ψμο,
Wφη- δειν5 ’Ρ�μα!οι«, ε? τοιο,τοι 2ντε« πρεσβε4ειν #3ιο,σιν. �κ δ* το,
1ψμο, φασιν #ναστομ�1'ναι φλωβα κα& #ρτηρ!αν διαρραγ'ναι κα&
αjματο« πολλο, �κξψ1ωντο« τελεψτ'σαι τ
ν α%τ
ν βασιλωα Ο%αλεντινια-
ν�ν. 7 Ο%αλεντινιαν
« Zρ1οδο3�τατο« �ν EΑμβρ�σιον �ν Μεδιολ�ν8
προεξειρ!σατο �π!σκοπον, 6ν φασι το;« #δ!κοψ« �ρξοντα« �π& το, βα-
σιλω�« διελωγξειν. 8 οC Γ�τ1οι κακ�« �ξρ�ντο Ο%�λF. � δ* α?τεDται τ
ν
1ει�τατον Ο%αλεντινιαν
ν πωμχαι α%τ< στρατ
ν ε?« βο.1ειαν. � δ* ο%
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§ 6: cf. Th. Lect. 73.23–74.5; Theoph. 61.25–62.2; Georg. Mon. 559.8–560.1 § 7: cf. Th. Lect.
70.12–18; Theoph. 60.23–34; Georg. Mon. 557.25–558.2; 558.10–559.6 § 8: cf. Th. Lect.
73.12–14; Theoph. 61.21–23 (cf. 62.10–14); Georg. Mon. 552.1–5; 557.7–24

T [C][F1]PH[K]

18 το, om. P H : non adhib. C F1 τ�ν om. H 19 φψλ�σσεσ1αι H το,το : τ
 H φωρF
Bekker Tafel (e Cedreno) τ'« πολιτε!α« H 20 = om. H K qοδανο, C F1 P H K
20–21 � – πραιποσ!τ8 : V« κρ!να« προσωτα3εν F1 : om. T (� δ* βασιλε;« το,το μα1Lν
προσωτα3ε τ< πραιποσ!τ8 #ποδο,ναι τ$ γψναικ& τ5 ^δια C) 21 περ& το4τ�ν : α%το;«
Bekker : α%τ
« Tafel 22 προελ1εDν H K 23 Cπποδρομ!8 Bekker Tafel δεη1εDσα : προσ-
'λ1ε 1ε�μωνοψ Bekker (e Cedreno) 24 #πε!1ειαν : �π!1ειαν F1 : #π�1ειαν vel fort. #πε!1ειαν
P : non adhib. C 25 α%τ< : α%τ
ν H τ'« #3!α« : vide introd. III.3.1.1 26 #ν�χαντε« P H
K : non adhib. C (#ν�χαι exhib. F1, sed fort. non potest comparari) 28 α%τ'« : an scrib.
α%τοD«? #γ�γ
ν : �δραγ�γ
ν τ'« π�λε�« P 29 κα& om. F1 P H K : non adhib. C
30 post τοιο,τοι add. ε:εν P H K (non add. F1) : non adhib. C 31 οC om. T (quod exhib. F1) :
non adhib. C post 1ψμο, add. κα& πρηνεD τ$ ξειρ& τ
ν μηρ
ν πλ.3α« P H K (non add. F1) :
non adhib. C 32 πρωσβειν ut vid. T 33 φασιν : φησ&ν H φλωβα : φλωμα P : βλωβαν H
34 α%τ
ν om. H 34–35 Ο%αλεντινιαν�ν (sic F1) : ο%�λεντα T : ο%αλεντιαν�ν H : non adhib.
C 35 Ο%αλεντινιαν
« : ο%αλεντιαν
« H : om. K 37 �λωγξειν H οC Γ�τ1οι (sic F1) : οCτ-
τ>1η T : non adhib. C �ξρ�ντο (sic F1) : �ξ1ρ�ν τ
 T : non adhib. C Ο%�λF (sic F1) :
ο%�λεντι P H K : non adhib. C α?τεDται (sic K) : eτι ut vid. F1 : α?τεD P H : non adhib. C
38 ο%αλεντιαν
ν H 38–39 ο% μ�νον ο% : ο% μ�νον T H K : ο% F1 : non adhib. C
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μ�νον ο% δωδ�κεν, #λλ5 κα& �π�νε!δισεν ε?π>ν, 6τι ο% ξρ� �παμ4νειν
#νδρ& πολεμο,ντι Υε<. 9 �π& α%το, �ν EΑ1.ναι« Βασ!λειο« κα& Γρηγ�ριο«
eκμαζον παιδεψ�μενοι παρ5 ’ Ιμερ!8 κα& Προαιρεσ!8, ε%δοκ!μοι« σοφισ-
ταD«. �μα1.τεψσαν δ* κα& παρ5 Λιβαν!8, τ< �ν EΑντιοξε!T σοφιστ$.

93 Ο%�λη«

Ο%�λη« �βασ!λεψσεν Wτη γ'. 2 �π& α%το, οC Γ�τ1οι περ�σαντε« τ�ν
Μαι�τιν λ!μνην, �λ�φοψ =γησαμωνη«, Aλ1ον ε?« τ�ν Υρ�κην κα& δ4ο γε-
γον�τε« μωρη #λλ.λοι« �μ�ξοντο, κα& σψμμαξ!αν α?τ.σαντε« οC το, Ψν
«
μωροψ« παρ5 Ο%�λεντο« Wτψξον �ποσξωσει το, Ξριστιανο;« γενωσ1αι-
61εν κα& βαπτισ1ωντε« EΑρειανο& #πεκατωστησαν, κα1L« Aν κα& Ο%�λη«.
μετ5 το,το ο7ν �ν Σψρ!T το, Ο%�λεντο« διατρ!βοντο« οC Σκ41αι περ�-
σαντε« κατ5 τ'« π�λε�« ε?σωφρησαν, σπονδ5« μ� φψλ�3αντε«. � δ* κα-
ταλαβLν κα& πολεμ.σα«, =ττη1ε&« κατωφψγεν �ν EΑξψρ�νι, �ν ξ�ρ!8
EΑδριανοψπ�λε�«, κα& κατεκ�η �κεDσε. 3 πολλ5 δειν5 Ο%�λη« κατ5 τ�ν
Zρ1οδ�3�ν ε?ργ�σατο- �μπρησμο;« 1αλαττ!οψ« σ;ν α%ταD« ναψσ& κα&
πνιγμο;« �ν +δατι κα& βασ�νοι« πολλοD«. π»σαν ο7ν �κκλησ!αν πορ-
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§ 9: cf. Th. Lect. 73.5–7; Theoph. 61.17–18  cap. 93, § 1: cf. Theoph. 63.4–8  § 2: cf. Theoph.
64.16–23; 64.35–65.19; Georg. Mon. 557.7–24 12–18 π»σαν – #γρ�μματον: cf. Th. Lect.
72.12–18; Theoph. 63.20–28; Georg. Mon. 551.17–552.1

T [C][F1]PH[K]

39 �παμ4νειν (sic F1) (�παμ4νειν #νδρ& om. H) : �π#μ�νην T : non adhib. C 41 Wκμαζον T :
non adhib. C F1 παρ5 om. T : non adhib. C F1 42 �μα1.τεψσαν : �μα1.τεψσεν T : �μα1η-
τε41ησαν H : non adhib. C F1 cap. 93.1 post Ο%�λη« : add. � κατ�ρατο« H : add. � #δελφ
«
α%το, K 2 post Ο%�λη« add. � #δελφ
« α%το, H (sim. exhib. in mg. P) οC Γ�τ1οι : fort.
οCττ�1οι T (vel οC γτ�1οι) 3 =γησ�μενοι H K 4–5 οC το, Ψν
« μωροψ« om. T (quae etiam
om. F1, sed plura om.) : non adhib. C 7 το,το : το4τ�ν H 7–8 περ�νσαντε« H 8 post
φψλ�3αντε« add. μετ5 τ
 βαπτισ1'ναι α%το4« P H K : non adhib. C F1 9 κατηττη1ε&« H
Wφψγεν H K �ν EΑξψρ�νι : κατ5 #ξψρ>νην H 10 4νδριανοψπ�λε�« P H K (#νδριανο,
π�λε�« H)  post �κεDσε add. γψν� δ* το4τ� (το,το H) δομν!κα (-.κα H) #ν.ρει (#ρειαν� P)
δι5 πψρ�« (δι�πψρο« P) (hinc cf. C f. 23v, l. 7–8)- δημ�φιλο« δ* #ρειαν
« τ�ν �κκλησ!αν Wτι κα-
τεDξεν (κατεDξεν Wτι H) P H K : non adhib. F1  post πολλ5 add. δ* P H K : non adhib. C F1
11–12 �μπρησμο;« – +δατι : �μπρισμο;« κα& πνιγμο4«, 1αλαττ!οψ« κα& �ν Ψτωροι« +δασιν H
11 1αλαττ!οψ« P H K (εμπρησμοD« 1αλατ!οψ« F1) : 1αλαττ!οι« T : non adhib. C σ;ν α%ταD«
ναψσ& : σ;ν α%ταD« νηψσ& P : om. H K : σ;ν ταD« ναψσ& F1 : non adhib. C 12 +δατι : +δασι
F1 P H K : non adhib. C κα& βασ�νοι« πολλοD« : κα& βασ�νοψ« �λλα« πολλ�« P K : κα&
βασ�να« �λλα« πολλ�« H : om. F1 : non adhib. C
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1.σα« hκεν ε?« Καισ�ρειαν κατ5 Βασιλε!οψ πρ�3α« οiα κα& � Υεολ�γο«
ε?« τ
ν EΕπιτ�φιον γωγραφε, 6τε κα& Γαλ�τη«, ψC
« Ο%�λεντο«, κα& =
σ4μβιο« Δομν!κα ν�σ8 ξαλεπ�« �ξειμ�σ1ησαν. 4 κα& Δημοσ1ωνοψ« δ*
Ψν
« τ�ν Zχοποι�ν Ο%�λεντο« �ν τ$ �μιλ!T τ$ πρ
« Ο%�λεντα μεμφ�-
μενον Βασ!λειον κα& βαρβαρ!σαντο« ε?πεDν τ
ν διδ�σκαλον- ?δο4, �1εα-
σ�με1α κα& Δημοσ1ωνην #γρ�μματον. 5 πολλο;« Ο%�λη« �φ�νεψσε
�πονοη1ωντα« βασιλε4ειν #π
 το, 1'τα γρ�μματο«.

94 Γρατιαν�«

Γρατιαν�«, � ψC
« Ο%αλεντινιανο,, �βασ!λεψσεν Wτη γ' κα& μετ5 Υεο-
δοσ!οψ Wτη γ'. οHτο« γ5ρ τ
ν μωγαν Υεοδ�σιον προεξειρ!σατο ε?« βα-
σιλωα �ν Βψζαντ!8, #γαγLν �κ Σπαν!α« πρ
« τ
 πολεμεDν το;« Σκ41α«
τ�ν Υρ�κην ληgζομωνοψ«. α%τ
« δ* �ν ’Ρ>μF διωτριβε. 2 Μ�3ιμο« δω τι«
Βρετταν
« δψσανασξετ�ν, 6τι Υεοδ�σιο« �π
 Γρατιανο, βασιλε!α«
b3!�ται α%το, μηδεμι»« τψξ�ντο« τιμ'«, δι.γειρε το;« �ν Βρετταν!T
#ντ»ραι Γρατιαν< κα& #ποστωλλει EΑνδραγ�1ιον κατ E α%το,. � δ* ε?σ'λ-
1εν �ν φορε!8 καταστωγ8, φημ!σα« τ�ν γψναDκα Γρατιανο, ε:ναι- h« τ$
#γ�πF Γρατιαν
« κρατη1ε&« τ< φορε!8 προσ'λ1εν κα& #νακαλ4χα«
βλωπει τ
ν EΑνδραγ�1ιον, V« παραψτ5 δι5 στρατι�τ�ν Γρατιαν
ν διε-
ξειρ!σατο. μετετω1η δ* �π
 Υεοδοσ!οψ Γρατιαν
« ε?« το;« βασιλικο;«
τ�φοψ«. 3 6στι« τοσο,τον ε%στ�ξ�« κα& �π& πολ; �τ�3εψεν, [« λωγειν
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§ 5: cf. Th. Lect. 73.20–21; Theoph. 62.14–16  cap. 94, § 1: cf. Theoph. 66.16–20  § 2: cf.
Theoph. 67.30–68.3

T [C][F1]PH[K]

13 post hκεν add. κα& H οiα : οi H 14 γρ�φει H 6τε (sic F1) : 6ταν P H K : =ν!κα C
Γαλ�τη« (sic C) : γαλ�τιο« P H K : om. F1  15 ξαλεπ�« (sic C, cf. Theoph. 63.23) : ξαλεπ$ P H
K : om. F1 Δημοσ1ωνοψ« (sic F1) : δημοστωνη« T : non adh. C 16 Ψν
« (sic F1 et Georg. Mon.) :
εi« T τ�ν om. H K Ο%�λεντα (sic F1 et Georg. Mon.) : ο%�λεντι T 16–17 μεμφ�μενον (sic
F1) : μεμφομωνοψ P K : μεμφ�μενο« H : non adhib. C (vide introd. III.3.1.1) 19 γρ�μματα T K
(sic ut vid. K : F1 per comp.) : non adhib. C cap. 94.1 Γρατιαν�« scripsi : γρατινι#ν
« ut vid.
T : βασιλε!α γρατιανο, Wτη γ in mg. C : γρατιανο, F1 : γρατιαν
« ο%αλεντινιανο, P : γρα-
τιαν�«, ψC
« ο%αλεντινιανο, H K 2 � (sic F1) : om. P H K 3 μωγα H 4 �κ Σπαν!α« (sic
F1) : �3 ?σπαν!α« P H 7 μηδεμι»« : ο%δ* μι»« H 9 φημ.σα« F1 P H : �φημ!σα« K : non adhib. C
post ε:ναι add. �κ βρετταν!α« �παν.κοψσαν P H K (non add. F1) 10 #νακ4χα« T : non adhib.
C F1 11 παραψτ5 (sic F1) : παραψτ!κα P H K  post στρατι�τ�ν add. παρεσκεψασμων�ν
(παρασκ- H) 2ντ�ν �π& το,το (το4τ�ν P : το4τ� H) P H K (non add. F1) : non adhib. C
11–12 διεξειρ.σατο H K 13 εϊστοξο« T : non adhib. C F1
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τιν5« τ5 Γρατιανο, βωλη φρωνα« Wξειν. 4 �π& Γρατιανο, Μελωτιο« � EΑν-
τιοξε!α« �ν Κ�νσταντινοψπ�λει γεν�μενο« κα& Δημ�φιλον ε�ρLν τ5«
�κκλησ!α« κατωξοντα, Γρηγ�ριον τ
ν Υεολ�γον �κ Ναζιανζο, eγαγεν
πρ
« τ�ν τ'« #ρειανικ'« πλ�νη« κατ�λψσιν.

95 Υεοδ�σιο« � μωγα«

Υεοδ�σιο« � μωγα« �βασ!λεψσεν Wτη ι«'. οHτο« τ< γωνει Aν ’ Ισπαν�«, Wξ�ν
γψναDκα Zν�ματι Πλακ!λλαν, �3 h« Wσξεν EΑρκ�διον κα& ’Ον>ριον. h« τε-
λεψτησ�ση« Γ�λλαν, #δελφ�ν Γρατιανο,, Wγημεν. 2 κα& κατ5 τ�ν
Σκψ1�ν ξ�ρ.σα« π�ντα« #νεDλε. το;« δ* το;« σψγγενεD« Γρατιανο,
#νελ�ντα« τψρ�ννοψ« �ν ’Ρ>μF κα& EΑνδραγ�1ιον τ
ν α%τ
ν διαξειρι-
σ�μενον π�ντα« 1αν�τ8 παρωδ�κεν. 3 �π& δ* α%το, γωγονεν = δεψτωρα
σ4νοδο« �ν Κ�νσταντινοψπ�λει, 6τε κα& Γρηγ�ριο« � Υεολ�γο« τ'«
�κκλησ!α« �3εβλ.1η. 4 eξ1η δ* �π& α%το, �ν Κ�νσταντινοψπ�λει = κε-
φαλ� E Ι��ννοψ το, Βαπτιστο, κα& τ5 λε!χανα τ�ν 4γ!�ν μαρτ4ρ�ν
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§ 4: cf. Theoph. 61.11–17 cap. 95.2 Υεοδ�σιο« – ι«': cf. Theoph. 67.20–24 (cf. 74.16); Georg.
Mon. 561.20 (cf. 592.17–18) 2–3 οHτο« – ’Ον>ριον: cf. Georg. Mon. 562.20–25; 567.1–5
§ 3: cf. Theoph. 68.21sqq.; Georg. Mon. 574.11–576.2 9–12 eξ1η – ΠωτρT: cf. Theoph.
75.11–13; Georg. Mon. 582.15–583.4

T [C][F1]PH[K] 16 ab �κκλησ!α« T [C][F1]PH

14 τ5 om. H 14–15 � EΑντιοξε!α« : #ντιοξε!α« F1 : #ρξιεπ!σκοπο« #ντιοξε!α« P H K
(� #ρξιεπ!σκοπο« #ντιοξε!α« C) cap. 95.2 τ< γωνει (sic F1) : om. P H post Aν add. τ�ν μ*ν
#ναδρομ�ν το, σ>ματο« σ4μμετρο«, �μεμπτο«, �πωρψ1ρο« τ< προσ>π8, 3αν1�ν Wξ�ν τ�ν
τρ!ξα (τρ!ξαν H), τ�ν (τ�ν δ* H) qDνα (qDναν H) λεπτ�ν κα& (λεπτ�ν κα& om. H) �π!γρψπον
(�π!γρψμπον H), ξαρ!ει« τ�ν �μιλ!αν, τ
ν τρ�πον δ* ξαριωστερο« κα& ε%γεν.« (κα& ε%γεν.«
om. H), �3 ?β.ρ�ν τ�ν κα& P H (non add. F1) ’ Ισπαν�« : Cσπαν�ν P : σπ�ν�ν H 3 γψναD-
καν H EΑρκ�διον κα& ’Ον>ριον (Zν>ριον P (sic etiam infra P)) : Zν>ριον κα& #ρκ�διον H
3–4 h« τελεψτησ�ση« (sic F1) : τελεψτησ�ση« P : τελεψτησ�ση« δ* H 4 κα& om. H 5 το;«
δ* το;« : το;« δ* H 6 #νελ�ντα« τψρ�ννοψ« : το;« κα& α%τ
ν τψραννικ�« #νελ�ντα« H
6–7 κα& – διαξειρισ�μενον : μετ5 κα& το, #νδραγα1!οψ H 7 παραδωδ�κεν H δ* : δεψτωρ�
δ* τ� δεψτωρ� Wτει P : δ* τ< δεψτωρ8 Wτει H : om. F1 (τ< δ* kκτ8 C sec. Theoph.) = bis
exhib. H 8 post Κ�νσταντινοψπ�λει add. �π
 πατωρ�ν ρν κατ5 μακεδον!οψ το, πνεψ-
ματομ�ξοψ. �π'ρξον δ* τιμ�1εο« #λε3ανδρε!α«, μελωτιο« #ντιοξε!α« (μελωτιο« #ντιοξε!α«-
τιμ�1εο« #λε3ανδρε!α« H), κ4ριλλο« Cεροσολ4μ�ν, γρηγ�ριο« � 1εολ�γο« #να1εματ!σαντε«
(#νε1εμ�τισαν P) μακεδ�νιον περ& το, 4γ!οψ πνε4ματο« βλασφημο,ντα κα& σ;ν α%τ<
σαβωλλιον κα& #πολλιν�ριον. #πωξει ο7ν = δεψτωρα σ4νοδο« #π
 τ'« πρ>τη« Wτη Ψ3.κον-
τα P H (quae om. F1, sed plura om. : non adhib. C) 9 �ν Κ�νσταντινοψπ�λει (sic F1) : �π&
κ�νσταντινοψπ�λει P : om. H 10 τ5 λε!χανα om. H
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Τερεντ!οψ κα& EΑφρικανο,, κα& #πετω1η ε?« τ�ν 4γ!αν Ε%φημ!αν �ν τ$
ΠωτρT. � α%τ
« eγαγεν �κ ’Ρ>μη« τ
ν μωγαν EΑρσωνιον, #κο4σα« περ& τ'«
α%το, φιλοσοφ!α« κα& 1εgκ'« γν>σε�«, κα& το4τ8 EΑρκ�διον κα& ’Ον>-
ριον, το;« α%το, παDδα«, δωδ�κε παιδε4εσ1αι παρE α%το, τ5 Cερ5 γρ�μμα-
τα. Vν κα& βασιλεοπ�τορα πεπο!ηκεν. οHτο« �ν νψκτ& δε�μενο« το, Υεο,
eκοψσε φ�ν'« λεγο4ση«- EΑρσωνιε, φε,γε το;« #ν1ρ>ποψ« κα& σlζει.
5 οHτο« � Υεοδ�σιο« ο?« Κ�νσταντDνο« � μωγα« τ�ν ’Ελλ.ν�ν ναο;« ο%
κατωλψσεν, #λλ5 κλεισ1'ναι μ�νον προσωτα3εν, π�ντα« k�« �δ�φοψ«
κατωλψσε. 6 τελεψτ�ντο« δ* τ
ν μ*ν EΑρκ�διον #ποκα1!στησι βασιλωα
Κ�νσταντινοψπ�λε�« κα& τ'« Ψlα« π�ση«, ’Ον>ριον δ* σ;ν Πλακιδ!T
ξειροτονεD τ'« δ4σε�« βασιλωα. κα& � μ*ν ’Ον>ριο« Wσξεν τ5 βασ!λεια ε?«
’Ρ�βενναν, Πλακιδ!α δω, = 1ψγ�τηρ Γρατιανο,, �ν τ$ ’Ρ>μF. �π& το4τ�ν
Γιζωριξο« εiλεν ’Ρ>μην κα& α?ξμαλ>τοψ« Aγε τ5« βασιλ!δα«. 7 �π& Υεο-
δοσ!οψ το, μεγ�λοψ Γρηγ�ριο« � Υεολ�γο« τ$ ν,ν �κκλησ!T EΑνα-
στασ!α« τ'« μ�ρτψρο«, ε%κτηρ!8 οϊσF μικρ<, το;« Zρ1οδ�3οψ« �δ!δασ-
κεν. EΑναστασ!αν δ* τ
ν μωγαν ο:κον � Cστορ�ν φησιν Zνομ�ζεσ1αι X δι5
τ�ν τ'« Zρ1'« π!στε�« #ν�στασιν X δι5 τ
 γψναDκα �γκ4μονα πεσο,-
σαν �ν�1εν τελεψτ'σαι, κοιν'« δ* �π
 τ�ν Zρ1οδ�3�ν γενομωνη« ε%ξ'«
#ναστ'ναι τ�ν τελεψτ.σασαν. 8 Υεοδ�σιο« �δ.λ�σε Δημοφ!λ8 X τ'«
EΑρε!οψ πλ�νη« #ποστ'ναι X τ�ν �κκλησι�ν �πεκστ'ναι. �3'λ1εν ο7ν
τεσσαρ�κοντα Wτη τ�ν EΑρειαν�ν κατασξ�ντ�ν τ5« �κκλησ!α«. = σ4ν-
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12–16 � – σlζει: cf. Georg. Mon. 567.1–574.10 19–22 τελεψτ�ντο« – ’ Ρ>μF: cf. Theoph.
74.16–18; Georg. Mon. 592.8–19 § 7: cf. Th. Lect. 77.8–12 23–26 �π& – �δ!δασκεν: cf.
Theoph. 67.12–15 29–34 Υεοδ�σιο« – �λεψ1ερ>σαντα: cf. Theoph. 68.7–13 29–31 Υεο-
δ�σιο« – �κκλησ!α«: cf. Th. Lect. 77.14–20 31–37 = – προξειρισ1ωντο«: cf. Th. Lect.
78.10–17; Georg. Mon. 574.11–20

T [C][F1]PH

11 #πετω1η : #πετω1ησαν F1 P H : non adhib. C 12 �κ ’Ρ>μη« post EΑρσωνιον transp. P περ&
om. P 14 α%το, pr. (sic F1 : sim. exhib. C) : α%το;« T 16 σ>ζει (sic F1) : σ>ζF P H 18 #λλE
#νακλησ1'ναι H post �δ�φοψ« add. τ'« γ'« H 19 τελεψτ�ντο« : τελεψτ�ν F1 P : τελεψταD-
ον H : non adhib. C 20 π�ση« (sic F1) : 4π�ση« P H 21 βασιλωα : βασιλεD« F1 P H : non adhib.
C τ5 βασ!λεια (sic F1) : βασ!λειαν T : non adhib. C 22 ’ Ρ�βενναν : q�βεναν T : q�βαιναν H
πλακ!δα P H (πλακιδ2 F1) : non adhib. C το4τ�ν : το4τοψ H 23 Aγε : eγαγε F1 P : εiλε H :
non adhib. C 24 post Υεολ�γο« fort. add. �ν vel ε?« : �ν add. Bekker Tafel (sic etiam Th. Lect.
77.8) τ$ ν,ν �κκλησ!T : τ�ν ν,ν �κκλησ!αν F1 (την,ν �κκλησ!αν ut vid. F1 : τ'ν,ν �κκλησ!αν E
(Marcianus (Venetus) gr. 608)) H : τ�ν �κκλησ!αν T, fort. recte : non adhib. C 25 post ε%κτηρ!8
add. Wτι P H (non add. F1) 26 EΑναστασ!αν : an scrib. EΑναστασ!α«? 27 #ν�στασιν : τρ�ν�σιν
F1 : om. T : non adhib. C 29 post τελεψτ.σασαν add. τ
 δ* τ�ν το, ναο, �π�νψμ!αν παρ�
τισι δισσ�« Zνομ�ζεσ1αι τοD« Cστορο,σιν ο+τ�« =ρμ.νεψται- τ
 μ*ν #ναστασ!αν α%τ�ν
κεκλ'σ1αι δι5 τ
ν τ'« Zρ1οδο3!α« λ�γον �ν α%τ$ τ�ν #ν�στασιν δω3ασ1αι, τ
 δ*
#ναστασ!αν καλεDσ1αι α%τ�ν δι5 τ
 σψμβ»ν �ν α%τ$ 1αψματο4ργημα P H (non add. F1)
30 post ο7ν add. κατησξψμμωνο« (κατησξημωνο« H) P H (non add. F1) 31 κατασξ�ν H
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οδο« ο7ν κα& � βασιλε;« Γρηγ�ριον κα& �κοντα βιασ�μενοι τ< 1ρ�ν8
�ν!δρψσαν, [« πολλ5 καμ�ντα κα& τ'« λ>βη« τ�ν αCρωσε�ν τ�ν π�λιν
�λεψ1ερ>σαντα. το;« �3 Α?γ4πτοψ δ* μα1Lν � 1εDο« Γρηγ�ριο« τ< λ�γ8
το4τοψ φ1ον.σαντα«, τ
ν σψντακτ.ριον λ�γον �πιδει3�μενο« Ψκοψσ!�«
τ'« �πισκοπ'« �πεξ>ρησε, Νεκταρ!οψ #ντ E α%το, �π
 το, βασιλω�«
προξειρισ1ωντο«. 9 τ
 σ�μα Πα4λοψ το, ’Ομολογητο, Υεοδ�σιο« ε?«
τ�ν π�λιν ε?σ.γαγεν κα& �ν τ$ �π& Πα,λον ZνομαζομωνF �κκλησ!T
#πω1ετο, Yν sκοδ�μησεν Μακεδ�νιο« Πα4λ8 �πιβοψλε4�ν. ’Ηλι�δ�ρο« �
γρ�χα« τ5 λεγ�μενα Α?1ιοπικ5 �π!σκοπο« Aν Τρ!γκη« �π& Υεοδοσ!οψ.
γρ�φει δ* κα& δι5 στ!ξ�ν ?�μβ�ν τ�ν το, Ξρψσο, πο!ησιν πρ
« τ
ν
α%τ
ν Υεοδ�σιον. 10 δι5 το;« γενομωνοψ« φ�νοψ« �ν Υεσσαλον!κF σ;ν
τ< πλ.1ει κα& το, �π�ρξοψ κα& το, παιδ
« α%το, �ν Μεδιολ�ν8 Υεο-
δ�σιο« #πιLν ε^ργεται τ'« �κκλησ!α« παρ5 EΑμβροσ!οψ �π& πολ4. μετ5
πολλ'« ο7ν Cκεσ!α« κα& μετανο!α« μ�λι« δεξ1ε!«, [« W1ο« τ5 δ�ρα προσ-
ενεγκ>ν, το, 1ψσιαστηρ!οψ �κστ'ναι το,τον �κωλεψσεν EΑμβρ�σιο«, δι-
δ�3α« Cερω�ν κα& βασιλω�ν τ4πον- V« �ν Κ�νσταντινοψπ�λει �λ1Lν
�τ4π�σε το,το, τ�ν βασιλω�ν πρ
 το4τοψ Wνδο1εν το, 1ψσιαστηρ!οψ
Cσταμων�ν. �ν EΑντιοξε!T κατεσ4ρη = τ'« γψναικ
« α%το, Πλακ!λλη« ε?-
κLν φ�ρ�ν kνεκα πλε!στ�ν. διE Yν Zργισ1ε&« � βασιλε;« 2λε1ρον �ρδην
bπε!λησε τ$ π�λει, �κεκ>λψτο δ* δι5 τ
ν το, 1ψμο, ν�μον, Vν EΑμβρ�-
σιο« γρ�χαι το,τον πεπο!ηκε. 11 τ�τε κα& E Ι��ννη« � Ξρψσ�στομο«,
πρεσβ4τερο« �ν EΑντιοξε!T �ν, το;« EΑνδρι�ντα« Wγραχεν. 12 Υεοδοσ!οψ
�ν Μεδιολ�ν8 τελεψτ.σαντο« τ
 σ�μα α%το, EΑρκ�διο« �ν τ$ π�λει
#ποκομ!σα« κατατ!1ησιν.

35

40

45

50

55

37–39 τ
 – �πιβοψλε4�ν: cf. Theoph. 69.30–32 39–40 ’Ηλι�δ�ρο« – Τρ!γκη«: cf. Th. Lect.
82.28–29; Socr. HE V.22 42–49 δι5 – Cσταμων�ν: cf. Th. Lect. 84.1–13 (cf. Theoph. 73.1–6;
Georg. Mon. 580.6–20) 42–44 δι5 – πολ4: cf. Theoph. 72.27–29; Georg. Mon. 576.22–
580.20 49–53 �ν – Wγραχεν: cf. Georg. Mon. 580.21–582.14 § 12: cf. Theoph. 74.15–19;
Georg. Mon. 592.8–19

T [C][F1]PH 43 ab α%το, T [C][F1]PH[K]

32 post 1ρ�ν8 add. τ'« #ρξιερ�σ4νη« P H (non add. F1) 34 1εDο« (sic F1) : om. P H
34–35 τ< λ�γ8 το4τοψ : vide introd. III.3.1.1 39 post sκοδ�μησεν (post sκοδ�μησεν ex-
hib. πα,λο« Pac) add. � F1 H K : non adhib. C �πιβοψλε4οντι H � om. F1 P H : non adhib.
C 40 Τρ!γκη« : fort. scrib. Τρ!κκη« sec. Th. Lect. et Socr. HE V.22 (sic Bekker Tafel)
42 φ�νοψ« : 1ορ4βοψ« Cramer 43 το, pr. – παιδ
« : το, �π�ρξοψ κα& το, παιδ
« F1 : τ<
�π�ρξ8 κα& τ< παιδ& P H : non adhib. C 44 ε^ργετο P 45–46 προσενεγκ>ν : προσαγα-
γ>ν H 46 το,τον �κστ'ναι P H K : non adhib. C F1 47 τ4πον : τ�πον Bekker et in app.
Tafel Κ�νσταντινοψπ�λει (sic F1) : κ�νσταντ!νοπ�λει T 49 κατεσ4ρη Tafel : κατ5σψρεD
T : κατεσ4ρει F1 H K : om. P (περιωσψραν C) πλακ!λη« H 50 post πλε!στ�ν (πλε!στη« H)
add. �πι1ωσε�« P H K (non add. F1) 51 post Vν add. � P 55 post κατατ!1ησιν (κατω1ετο H)
add. �ν τ< =ρl8, 6περ � �ν 4γ!οι« κ�νσταντDνο« κατεσκε4ασεν ε?« ταφ.ν. τ�ν δ* τ'«
#ρξιερ�σ4νη« κα1ωδραν κατεDξε νεκτ�ριο« P H K (non add. F1)
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96 EΑρκ�διο«

EΑρκ�διο« �λ1Lν #π
 ’Ρ>μη« �βασ!λεψσεν Wτη †κβ', ��σα« �ν τ$ ’Ρ>μF
’Ον>ριον. οHτο« �πο!ησεν ^διον #ρι1μ�ν, ο?« EΑρκαδιακο;« �κ�λεσεν.
Wστησε δ* κα& τ
ν κ!ονα το, ]ηρολ�φοψ, Cδρ4σα« �ν α%τ< τ
ν Ψαψτο,
#νδρι�ντα, κα& π�λιν �ν τ$ Υρ�κF κτ!σα« �κ�λεσεν EΑρκαδιο4πολιν.
2 �π& το4τοψ �3�ρ!σ1η κα& E Ι��ννη« � Ξρψσ�στομο«, σψσκεψ'« γεγονψ!α«
�π
 Ε%δο3!α« α%γο4στη« κα& Υεοφ!λοψ, π�πα EΑλε3ανδρε!α«, κα&
�πωμφ1η �ν Κοψκοψσ<. #σπασαμωνοψ δ* α%το, EΟλψμπι�δα, 1ψγατωρα
Σελε4κοψ #π
 �π�ρξ�ν, κα& Ψτωρα« σεμν5« γψναDκα« �3'λ1ε τ'«
�κκλησ!α«- κα& παρεψ1; π,ρ �3ελ1
ν #π
 το, 1ψσιαστηρ!οψ κατωκαψσε
π�ντα. τ< α%τ< δ* ξρ�ν8 #ντ'ραν οC E Ισαψρο& πραιδε4οντε« k�« Καπ-
παδοκ!α«. �π& το, α%το, EΑρκαδ!οψ ε?σ'λ1ον κα& τ5 λε!χανα το, 4γ!οψ
Σαμοψ�λ το, προφ.τοψ κα& #πετω1ησαν �ν τ< να< α%το, πλησ!ον το,
’Εβδ�μοψ. 3 #ρρ�στ.σα« δ* � α%τ
« βασιλε;« τελεψτt. 4 Νεκταρ!οψ
τελεψτ.σαντο« EΑρκ�διο« E Ι��ννην #π
 EΑντιοξε!α« #γαγLν ποιεD πα-
τρι�ρξην. τ�ν ε%γεν�ν δ* Aν E Ι��ννη« κα& �λλ�γιμο«, � κα& Λιβ�νιο«
�μαρτ4ρησε- πψ1ομων�ν γ5ρ τ�ν α%το, φοιτητ�ν, τ!να #ντ E α%το,
προJστησι τ< διδασκαλε!8, E Ι��ννην, Wφη, ε? μ� �σψλ.1η �π
 τ�ν Γα-

5

10

15

2 EΑρκ�διο« – †κβ': cf. Theoph. 74.20 (regnavit 14 annos); 81.1–2; Georg. Mon. 592.21–22
(regnavit 13 annos) 3 οHτο« – �κ�λεσεν: cf. Theoph. 75.16–17 4–5 Wστησε – EΑρκαδιο4πο-
λιν: cf. Theoph. 77.24–25; Georg. Mon. 592.22–593.1 6–11 �π& – π�ντα: cf. Theoph.
78.16sqq.; Georg. Mon. 600.11sqq. § 3: cf. Theoph. 80.35 14–19 Νεκταρ!οψ – Γαλιλα!�ν:
cf. Theoph. 75.19–32; Georg. Mon. 593.3–21

T [C][F1]PH[K]

1 post EΑρκ�διο« add. � (� om. K) ψC
« 1εοδ�σ!οψ H K 2 post EΑρκ�διο« add. � ψC
« 1εο-
δ�σ!οψ H κβ' : an scrib. ιβ'? (cf. app. font.) 4 Ψαψτο, om. H 5 π�λιν (sic F1) : π�λιν T :
non adhib. C �κ�λεσεν : �π�ν�μασεν H K post EΑρκαδιο4πολιν add. Aν δ* τ�ν 1ωσιν το,
σ>ματο« bδεξ1ωστατο«- μωλα« μ*ν τ�ν ξροι�ν- τ�ν =λικ!αν φαψλ>τατο«- mν μ�νον Wξ�ν
πλεονωκτημα, τ
 καλ�« γρ�φειν- V παρ5 το, μεγ�λοψ #ρσεν!οψ �3επαιδε41η H K 6 κα&
om. P 7 �π E P κα& alt. (sic F1) : om. P K 8 �πωφ1η H 9 #π
 : �κ P H K : om. F1 : non ad-
hib. C 11 E Ισαψρο& : ^σαψροι P H : non adhib. C F1 πραιδε4οντε« : παιδε4οντε« T : non ad-
hib. C F1 k�« : μωξρι P 12 ε?σ'λ1ε F1 P H K : non adhib. C 13 �πετω1ησαν H 14 post
τελεψτt add. καταλιπLν (καταλειπLν H : καταλειπ
ν K) 1εοδ�σιον τ
ν ψC
ν α%το,, π�ντα«
το;« �π E α%τ
ν 2ντα« #ρ!στοψ« (#ρ!στοψ K) προαποκτε!να« δι5 τ
 μεDζον ε:ναι τ
 �κε!νοψ
φρ�νημα- �ν οi« Aν κα& qοψφDνο«, � παρE α%τ< μεγ�λα (μωγα P) δψν�μενο«. �τω1η δ* τ
 σ�μα
α%το, �ν τ< να< τ�ν 4γ!�ν #ποστ�λ�ν �ν τ$ μεσημβριν$ (post μεσημβριν$ exhib. �κκ Pac)
στοt, Wν1α κα& = γψν� α%το, ε%δο3!α προαπετω1η, �ν λ�ρνακι q�μα!8 P H K (non add.
F1) 16 Aν : �ν (�ν � P H) P H K : non adhib. C F1 17 πψ1ομων�ν γ5ρ (sic Bekker Tafel) :
ποι1ομων�ν T : πψ1ομων�ν δ* γ5ρ P : ποι1ομων�ν γ5ρ α%τ� H : non adhib. C F1 (cf. Georg.
Mon. 593.18 (γ5ρ exhibet))
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λιλα!�ν. μετα3; E Ι��ννοψ κα& EΕπιφαν!οψ, το, τ'« Κ4προψ, γογγψσμ
« διE
Ε%δο3!αν γωγονεν. �δ.λ�σεν δ* E Ι��ννη« EΕπιφαν!8 τ�ν �ν τ< πλο!8
α%το, τελεψτ.ν, [σα4τ�« κα& EΕπιφ�νιο« τ�ν �π E �3ορ!α« α%το, τε-
λεψτ.ν. τοD« δ* παραπωμποψσι φ!λοι« � EΕπιφ�νιο« Wφη- σπε4δ� �γ>,
σπε4δ�, #φ!ημι δ* �μDν τ5 βασ!λεια, τ�ν π�λιν κα& τ�ν �π�κρισιν. 5

τελεψτ.σαντο« E Ι��ννοψ ξειροτονεDται EΑρσ�κιο« πατρι�ρξη«. 6

Γαgν5« EΑρκαδ!8 #ντ�ρα« πολλ5 δειν5 κατ5 τ'« π�λε�« ε?ργ�σατο.
πολωμοψ δ* σψρραγωντο« κατ� τε γ'ν κα& 1�λασσαν α%τ
« κα& οC σ;ν
α%τ< #π>λοντο.

97 Υεοδ�σιο« � νωο«

Υεοδ�σιο« � νωο«, � ψC
« EΑρκαδ!οψ, �βασ!λεψσεν Wτη λγ'. οHτο« Wγημε
βοψλ$ Ποψλξερ!α« τ'« ?δ!α« #δελφ'« κα& Παψλ!νοψ, φιλοψμωνοψ παρE
α%το,, Ε%δοκ!αν EΑ1ηνα!αν, [ραιοτ�την σφ�δρα. 2 �ν τ$ Μεγ�λF δ*
�κκλησ!T #πι�ντο« α%το, προσ.γαγεν α%τ< πωνη« μ'λον μωγα, �περ-
φψω«. 6περ ?δLν � βασιλε;« κα& = σ4γκλητο« �3επλ�γησαν, κα& δεδ�κL«
τ< πωνητι νομ!σματα Ψκατ
ν #πωστειλε το,το τ$ α%γο4στF. α%τ� δ*
νοσο,ντι τ< Παψλ!ν8, τ< σψμπρ�3αντι τοD« γ�μοι« α%τ'«, #πωστειλε.
π�λιν δ* � ΠαψλDνο« ε?σερξομων8 τ< βασιλεD �ν τ< παλατ!8 #γνο�ν

20

25

5

19–23 μετα3; – �π�κρισιν: cf. Theoph. 79.23–28; Georg. Mon. 602.1–4  20–23 �δ.λ�σεν –
�π�κρισιν: cf. Th. Lect. 89.1–5 § 5: cf. Th. Lect. 90.3–4; Theoph. 79.19–21  § 6: cf. Th. Lect.
87.1–8; Theoph. 76.10–18 cap. 97.2 Υεοδ�σιο« – λγ': cf. Theoph. 80.25–29; Georg. Mon.
604.8–9 2–4 οHτο« – σφ�δρα: cf. Theoph. 83.19–22 (cf. etiam Theoph. 99.18–28;
101.32–102.4; 109.14–15; Georg. Mon. 609.6–610.6)

T [C][F1]PH[K]

19 το, om. P 21–22 post τελεψτ.ν : add. μωλλ�ν δ* �πιφ�νιο« πλεDν F1 : add. μωλλ�ν δ*
#ποπλεDν �πιφ�νιο« (�πιφ�νιο« #ποπλεDν H) �π& κ4προν (κ4προψ K) P H K : non adhib. C
22 δ* om. F1 P H K : non adhib. C � EΕπιφ�νιο« om. F1 P H K : non adhib. C 24 post
E Ι��ννοψ add. �ν τ$ �3ορ!T P H K (non add. F1, sed fort. non potest comparari) : non adhib. C
25 γαgν»« P 26 qαγωντο« T : non adhib. C F1 cap. 97.1 Υεοδ�σιο« � νωο« : 1εοδ�σιο« �
μικρ
« Wτη μδ in mg. C : βασιλε!α (βασιλε!α in mg.) 1εοδ�σ!οψ το, νωοψ F1 : 1εοδ�σιο« � νωο«,
ψC
« #ρκαδ!οψ P H K 2 � alt. om. F1 P H K (quod exhib. C) 4 post σφ�δρα (π�νψ F1 P H
K : non adhib. C) add. 1ψγατωρα (1ψγατωραν H K) ο7σαν λεοντ!οψ το, φιλοσ�φοψ P H K
(non add. F1) δ* om. H 5 post μωγα add. κα& P 5–6 �περφψω« (sic F1) : �περφψεD T : non
adhib. C 7 ρ νομ!σματα Ψκατ
ν H το,το (sic F1) : om. P H K 7–8 α%τ� – Παψλ!ν8 :
τ� παψλ!ν� δ* α%τ' νοσο,σα H 8 σψνπρ�3αντι H K το;« γ�μοψ« H K α%τ'« (sic F1) :
α%τοD« T : non adhib. C �3απωστειλλεν H 9 δ* (sic F1) om. T : non adhib. C
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#πωστειλεν. � δ* γν�ρ!σα« #πωκρψχεν κα& ε?σελ1Lν bρ>τησε τ�ν
α%γο4σταν περ& το, μ.λοψ. = δ* ε:πεν φαγεDν α%τ�. � δ* _ρκ�σεν α%τ�ν
τ�ν σ�τηρ!αν α%το,, μ. τινι το,το πωπομφεν. = δ* ε:πεν φαγεDν α%τ�.
κα& το, μ.λοψ �νεξ1ωντο« γωγονεν Wκτοτε μετα3; α%τ�ν λ4πη κα& #πο-
μερισμ�«. τ
ν δ* ΠαψλDνον #ποστε!λα« #νεDλεν � βασιλε4«. γνο,σα δ*
το,το = α%γο4στα [« �βρισ1εDσα �3>ρμησεν ε?« το;« 4γ!οψ« τ�ποψ«
κ#κεD τελεψτt �ν ’ Ιεροσολ4μοι«. �ν δ* τ< μωλλειν τελεψτ»ν �π�μ�σατο
μ� σψνειδωναι τ$ κατηγορ!T τ$ κατ E α%τ'« kνεκεν Παψλ!νοψ. 3 � δ*
βασιλε;« Υεοδ�σιο« πωμχα« ε?σ.γαγε τ
 λε!χανον E Ι��ννοψ το, Ξρψ-
σοστ�μοψ κα& #πω1ετο �ν τ< 1ψσιαστηρ!8 τ�ν 4γ!�ν EΑποστ�λ�ν.
�π& α%το, δ* #πετω1η κα& τ5 λε!χανα τ�ν 4γ!�ν Στεφ�νοψ κα&
Λαψρεντ!οψ. 4 γωγονε δ* κα& = τρ!τη σ4νοδο« �ν EΕφωσ8, 6τε κα& οC Ψπτ5
παDδε« #νωστησαν οC κοιμη1ωντε« �π& Δεκ!οψ. 5 �3'λ1ε δ* κα& � βασιλε;«
Περσ�ν κατ5 ’Ρ�μα!�ν. #πωστειλε δ* � βασιλε;« Προκ�πιον

10

15

20

17–19 � – EΑποστ�λ�ν: cf. Theoph. 92.37–93.5 20–21 �π& – Λαψρεντ!οψ: cf. Theoph.
86.26–87.5 § 4: cf. Theoph. 89.29sqq.; 88.31–32; Georg. Mon. 605.11sqq. § 5: cf. Georg.
Mon. 606.23–607.12

T [C][F1]PH[K]

10 #πωστειλεν (sic F1 et Theoph. 99.23) : #νταπωστειλεν T : non adhib. C #πωκρψχεν : #πω-
στειλεν α%τ� κα& ε:ξεν κρψφ!�« �ν τ� κοιτ�νι α%το, H ε?σελ1εDν H 10–11 bρ>τησε τ�ν
α%γο4σταν (α%γο4στην P K) : τ�ν α%γο4σταν πρ
« α%τ
ν δι�ρ!σατ�- �ρ�τ!σα« ο7ν H
11 post μ.λοψ add. α%τ' �πει γωγ�νεν H = δ* ε:πεν : Wφη H _ρκησεν H K post α%τ�ν
add. ε?« F1 P H K (quod add. etiam Tafel) : non adhib. C (non exhib. ε?« Theoph.) 12 πωπομφεν :
πωμπομφε H : πωμποφεν K 13 �νεξ1ωντο« : �λεγξ1ωντο« H 14 post � βασιλε4« (� βασιλε4«
om. H) add. νψκτ! (τ$ νψκτ! H K) P H K (non add. F1) γνο,σα δ* : κα& γνο,σα F1 P H K : non
adhib. C 15 το,το : το,τον T : non adhib. C F1 α%γο4στα : βασ!λισα H ε?« το;« 4γ!οψ«
τ�ποψ« om. H 17 post Παψλ!νοψ add. οHτο« δ* � 1εοδ�σιο« Aν τ
 σ�μα μωσο«, 2μματα
(-τα vix leg. P) �σκ4κλον (�σκ4κλ�ν H K) τ�ν βλεφ�ρ�ν με!ζονα Wξ�ν, μωλαν� (μωλαν�« H) τε
κα& Z3ψβλωποντα (Z34βλωποντα« μωλεν�« τε κα& Z3ψδερκ*« λε�ντιον κα& φρικ>δε« H), q&«
λεπτ� κα& Zρ1εDα, μελ!1ρι3, π�ση« παιδε!α« μετασξLν κα& #στρονομ!α«, Cππε4ειν τε κα& το-
3ε4ειν #σκη1ε&« το, μετρ!οψ πωρα, με!λιξο« (μειλ!ξιο« P) �ν τ
ν τρ�πον, κα& �π E �γραν
(�σE �γραν P) �πιτ.δειο«, _στε δι5 το,το (δι5 το,το om. H K) κα& (κα& om. H) πολλ5 τ�ν
κοιν�ν (κψν�ν H) διαπεσεDν, τ$ πρ
« το;« ε%νο4ξοψ« κρατη1ωντα α?δ<, οjτινε« Aσαν
ε%τρ�πιο«, λα,σο« κα& καλοπ�διο«. κα& πρ
« το4τοι« ξρψσ�φιο« α%τ
ν κατεδοψλ>σατο P
H K (non add. F1) post δ* add. α%τ
« P H K (non add. F1) 18 E Ι��ννοψ om. H 20 κα& pr.
om. H K 21 post Λαψρεντ!οψ (λαβρεντ!οψ T) add. �ν δ* τ< τρισκαιδεκ�τ8 α%το, Wτει P H
K (non add. F1) δ* om. (sed vide supra) P H K : non adhib. C F1  post σ4νοδο« add. = P K
(non add. F1)  post E Εφωσ8 add. �π
 διακοσ!�ν πατωρ�ν, �3 oν κ4ριλλο« #λε3ανδρε!α«,
κελεστDνο« ((-λλ- H) κψλεστDνο« P) π�πα« q>μη«, ?οψβεν�λιο« (-λλ- H) Cεροσολ4μ�ν, κατ5
νεστορ!οψ �πισκ�ποψ κ�νσταντινοψπ�λε�« κα& #λε3�νδροψ Cεραπ�λε�«, λωγοντο« (λωγον-
τε« H) μ� ε:ναι 1εοτ�κον #λλ5 ξριστοτ�κον- κα& το,τον #να1εματ!σαντε« �κ.ρψ3αν 1εο-
τ�κον κψρ!�« κα& #λη1�« τ�ν 4γ!αν παρ1ωνον μαρ!αν. #πωξει δ* τ'« δεψτωρα« = τρ!τη Wτη
λη (λη : Zκτ> P) P H K (non add. F1) 22 οC om. H κα& om. P 23 post δ* add. κα& H K
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στρατηλ�την κατ E α%τ�ν. � δ* Περσ�ν βασιλε;« δηλοποιεD Προκοπ!8,
[« 6τι ποι� π�κτα ε?ρ.νη« μετ5 ’Ρ�μα!�ν �π& Wτη πεντ.κοντα, �5ν
=ττη1$ Vν προβ�λλομαι Πωρσην ε?« τ
 μονομαξ'σαι- ε? δ* =ττη1$ παρE
α%το, � �3 �μ�ν μωλλ�ν μονομαξεDν α%τ<, λαμβ�νειν με κεντην�ρια
πεντ.κοντα κα& τ5 �3 W1οψ« δ�ρα π�ντα. κα& το4τ�ν δο3�ντ�ν �3'λ1εν
� Πωρση«. � δ* στρατηλ�τη« προεβ�λετο EΑρε�βινδον, κ�μητα φοι-
δερ�τ�ν. κα& �3ελ1�ντε« Wνοπλοι κα& Wφιπποι, το, EΑρεοβ!νδοψ σ�κισ-
τρον κατωξοντο«, κα& πρ>τοψ το, Πωρσοψ �ρμ.σαντο« κατ E α%το,,
�ποπλαγι�σα« � EΑρε�βινδο« �σ�κισεν α%τ
ν κα& κατενεγκLν �κ το,
jπποψ Wσφα3εν- κα& �πο!ησεν π�κτα ε?ρ.νη« � βασιλε;« Περσ�ν. ε?σελ-
1Lν δ* �ν τ$ π�λει EΑρε�βινδο« κα& μεγ�λ�« παρ5 το, βασιλω�« #πο-
δεξ1ε&« προ.ξ1η +πατο«. 6 � δ* α%τ
« βασιλε;« καταλ4σα« τ
 ξερσαD-
ον τεDξο« τ'« π�λε�« κα& προσ1ε&« �λλα διαστ.ματα δ4ο sκοδ�μησεν
kτερον τεDξο« διE =μερ�ν 3'. 7 μετ5 δω τινα ξρ�νον �3'λ1εν � βασιλε;«
Cππασ1'ναι κα& σψμπεσ�ντο« α%τ< το, jπποψ κα& πληγε&« ε?σ'λ1ε �ν
λεκτικ!8. κα& καλωσα« τ�ν #δελφ�ν Ποψλξερ!αν ε:πεν α%τ$ δι5 Μαρκια-
ν�ν, τ
ν μετ E α%τ
ν βασιλε4σαντα- το,το γ�ρ μοι, φησ!ν, E Ι��ννη« �
Υεολ�γο« #πεκ�λψχεν �ν EΕφωσ8 μοι 2ντι. κα& μεταστειλ�μενο« Μαρκια-
ν
ν ε:πεν α%τ< �π& 5Ασπαρο« κα& τ'« σψγκλ.τοψ- �δε!ξ1η μοι, 6τι σ* δεD
γενωσ1αι βασιλωα μετ E �μω- κα& με1 E =μωρα« δ4ο �τελε4τησεν. 8 Ποψλ-
ξερ!α = βασιλ&« κα!περ νωα ο7σα �ριστα τ�ν βασιλε!αν �διο!κει. �πα!δεψε
δ* κα& τ
ν #δελφ
ν σ�φρ�ν�« βιο,ν κα& α%τ� τ�ν ?δ!αν παρ1εν!αν Υε<
προσανω1ηκε κα& τ5« #δελφ5« EΑρκαδ!αν κα& Μαρ!ναν τ
 6μοιον πρ»3αι

25

30

35

40

45

§ 6 (cf. § 14 infra): cf. Georg. Mon. 604.12–14 § 7: cf. Theoph. 103.6–16; Georg. Mon.
604.9–10 § 8: cf. Th. Lect. 91.4–7; Suda π (2145), p. 183.1–5; Theoph. 81.5–12; Georg. Mon.
610.22sqq.

T [C][F1]PH[K]

24 post δηλοποιεD add. τ< H 25 πεντ.κοντα Wτη (πεντ 2 Wτη F1) F1 P H K : non adhib. C
27 α%τ< (F1 per comp.) : α%τ�ν P H K 29 προεβ�λετο : προεβ�λλετο T H : προελ�βετο
C F1 29–30 φοιδερ�τ�ν : φοιβερ�τ�ν T, fort. e -δ- 31 α%το, (F1 per comp.) : α%τ
ν T :
non adhib. C 32 post α%τ
ν add. τ< σοκ!στρ8, � �πεφωρετο P H K (non add. F1) 33 περ-
σ�ν � βασιλε;« H 34 �ρε�βινδο« T : non adhib. C F1 35 προσ.ξ1η H K 36 �λλα :
#λλ5 H 37 post τεDξο« add. δι5 κ4ροψ, �π�ρξοψ σοφ�τ�τοψ κα& Cκανο, C P H K : non
adhib. F1 38 κα& alt. om. P H K (quod exhib. F1) �ν om. T (quod exhib. F1) : non adhib. C
40–41 E Ι��ννη« � Υεολ�γο« (sic F1) : � 1εολ�γο« ?��ννη« P : � 1εολ�γο« H K 42 post
κα& add. π�ση« H 43 βασιλωα γενωσ1αι H 43–44 Ποψλξερ!α bis exhib. T (primo tituli
modo) : non adhib. C F1 44 post �διο!κει (�δι>κει P K (sic etiam C sed e Theoph. hausit ut
vid.) : non adhib. F1) add. δι5 τ
 τ
ν #δελφ
ν α%τ'« κα& βασιλωα 1εοδ�σιον π�νψ μικρ
ν
ε:ναι P H K : non adhib. F1 �πα!δεψσε P H K : non adhib. F1 45 κα& α%τ� : Ψαψτ' δ* H
46 #ρκαδ!α κα& μαρDνα T : non adhib. C F1 τ
 6μοιον πρ»3αι : τ5 6μοια πρ�ττειν P H K :
non adhib. C F1
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�δ!δα3εν. 9 EΑρσακ!οψ τελεψτ.σαντο« EΑττικ
« � �ν 4γ!οι« ξειροτονεD-
ται πατρι�ρξη«. �π& Υεοδοσ!οψ 5Ασπαρ κα& EΑρδαβο4ριο« προξειρ!ζον-
ται δομωστικοι #νατολ'« τε κα& δ4σε�«. EΑττικο, τελεψτ.σαντο« Σισ!νιο«
προξειρ!ζεται. το4τοψ τελεψτ.σαντο« Νεστ�ριο« γωγονε πατρι�ρξη«.
το4τοψ κα1αιρε1ωντο« Πρ�κλο« #ντ E α%το, ξειροτονεDται- 6τε κα&
τ
 λε!χανον το, Ξρψσοστ�μοψ �ν τ$ π�λει μετετω1η. 10 �π& α%το,
�ν τ$ λιτ$ το, Κ�μποψ eρ1η παιδ!ον μετω�ρον �π& _ρα« πολλ�«, V κα&
�π.κοψσε 1ε!α« φ�ν'« μ� προστι1ωναι �ν τ< τρισαγ!8 »� σταψρ�1ε&«
διE =μ»««, V κα& μωξρι το, ν,ν �δεται. 11 Υεοδ�σιο« � βασιλε;«
ε%μετ�γ�γο« Aν σφ�δρα πει1�μενο« τοD« �ποβ�λλοψσιν α%τ< ο?κε!οι«,
_στε κα& ξ�ρτα« #παραναγν>στοψ« �πωγραφε. 6περ γνο,σα Ποψλ-
ξερ!α, = α%το, #δελφ., σοφ�« �π'λ1εν α%τ
ν δ�ρε5ν �ποβαλο,σα
Υεοδοσ!8 �κξ�ρο,σαν πρ
« δοψλε!αν Ε%δοκ!αν, τ�ν γαμετ�ν α%το,- Yν
κα& �πωγραχε κα& δειν�« �π
 τ'« Ποψλξερ!α« cνειδ!σ1η. 12 Πρ�κλοψ
τελεψτ.σαντο« Φλαβιαν�«, #ν�ρ Cερ>τατο«, τ'« �κκλησ!α« προωστη.
�κ τ�ν Γ�τ1�ν W1νη γωγονε τωσσαρα- Γ�τ1οι, ’Nπ�γοτ1οι, Γ.παιδε« κα&
Ο%ανδ.λοι- �3 oν 5Αβαρι« eρ3αντο διαπερ»ν �ν τ$ ’Ρ�μα!�ν γ$. Ξρψ-
σ�φιον ε%νο,ξον πολλ5 δψν�μενον παρ5 τ< βασιλεD Υεοδοσ!8 [«
κα& Νεστορ!8 προσκε!μενον μετ5 1�νατον Υεοδοσ!οψ Ποψλξερ!α #νεD-
λεν. 13 Κ,ρο«, Wπαρξο« τ'« π�λε�«, #ν�ρ σοφ>τατο« κα& Cκαν�«,
Wκτισε τ5 τε!ξη τ'« π�λε�«, το, δ.μοψ �κβο.σαντο«, κα1εζομωνοψ το,

50

55

60

65

47–48 EΑρσακ!οψ – πατρι�ρξη«: cf. Theoph. 80.30–34 49–51 EΑττικο, – ξειροτονεDται: cf.
Theoph. 87.6; 88.6–10; 92.31 51–52 6τε – μετετω1η: cf. Theoph. 92.37–93.1 § 10: cf.
Theoph. 93.5–20 § 11: cf. Th. Lect. 99.22–100.3; Theoph. 101.13–17; Georg. Mon. 611.5–11;
Suda π (2145), p. 183.12–17 (Excerpta de virtutibus I.154.8–14) 60–61 Πρ�κλοψ – προωστη:
cf. Th. Lect. 97.16–18; Theoph. 97.26–29 62–63 �κ – Ο%ανδ.λοι: cf. Theoph. 94.9sqq.
63–66 Ξρψσ�φιον – #νεDλεν: cf. Theoph. 103.27–33 § 13: cf. Theoph. 96.33–97.3

T [C][F1]PH[K]

49 δομωστικον Ppc (P2?) τε om. H σισ4νιο« H 52 τ$ om. T (quod exhib. F1) : non
adhib. C post μετετω1η add. �π
 1εοδοσ!οψ παρακλ.σει πρ�κλοψ πατρι�ρξοψ P H K
(non add. F1) 57 #παραναγν>στοψ« : #παραγν>στ�« P : #παραναγν>στ�« K : non ad-
hib. C F1 58 σοφ
ν P α%τ
ν : α%τLν T : α%τ� H K : non adhib. C F1 �ποβαλο,σα scripsi
sec. Georg. Mon. 611.8–9 : �ποβαλλο,σα T : �ποβ�λλοψσα P K : �ποβ�λλοψ H : non adhib.
C F1 59 �κξ�ρο,σα P H K : non adhib. C F1 (vide introd. III.3.1.1) 60 ποψλξερ!αν T :
non adhib. C F1 62–63 �κ – γ$ : vide introd. III.3.1.1 63 Ο%ανδ.λοι : ο%ανδJλοι P :
ο%ανδ4λοι H 5Αβαρι« : �βρι« T : �βαρε« C H (fort. sic etiam P, aut -ι«) : #β�ρη« F1 eρ3αντο
(sic C F1) : eρ3ατο T P περ»ν H 63–64 ξρψσ�μφιον P 64 παρ5 om. T : non adhib. C F1
66 κ4ρο« T Wπαρξο« (sic C F1) : +παρξο« T 67 το, δ.μοψ �κβο.σαντο« (sic F1) : 6περ
�3ωπλη3ε τ
ν δ'μον δι5 τ
 κ�λλο« κα& τ
 τ�ξο« τ'« το, τε!ξοψ« κτ!σε�« κα& �πο!ησεν �κ-
βο'σαι P H K
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βασιλω�« �ν τ< Cππικ<- Κ�νσταντDνο« Wκτισε, Κ,ρο« #νενω�σε. φ1ονη-
1ε&« ο7ν διαβ�λλεται [« Ψλλην�φρ�ν. δεσμεψ1ε&« ο7ν κα& #ποκαρε&«
ξειροτονεDται �ν Σμ4ρνF �π!σκοπο«.

98 Μαρκιαν�«

Μαρκιαν
« �βασ!λεψσεν Wτη m3 κα& μ'να« ε', στεφ1ε&« �π
 EΑνατολ!οψ πα-
τρι�ρξοψ. Wγημε δ* � α%τ
« 1ει�τατο« Μαρκιαν
« Ποψλξερ!αν, τ�ν #δελ-
φ�ν Υεοδοσ!οψ το, βασιλω�«, �νιαψτ�ν ο7σαν νδ', παρ1ωνον κα& μ� δια-
φ1αρεDσαν. 2 �π& το4τοψ γωγονεν = τετ�ρτη σ4νοδο« �ν Καλξηδ�νι.
3 ε?σ'λ1ον δ* κα& τ5 λε!χανα το, 4γ!οψ προφ.τοψ ’ΗσαJοψ �νεξ1ωντα
#π
 Πανε�δο« κα& κατετω1ησαν ε?« τ
ν fγιον Λαψρωντιον. τ< δ* τρ!τ8
Wτει α%το, �κοιμ.1η Ποψλξερ!α, aτι« κτ!ζει τ
ν να
ν τ'« �περαγ!α« Υεο-
τ�κοψ τ
ν �ν τοD« Ξαλκοπρατε!οι« κα& τ
ν �ν Βλαξωρναι«. 4 στψφ1ε&«
δ* το;« π�δα« α%το, Μαρκιαν
« κα& #ρρ�στ.σα« �π& μ'να« πωντε �τε-

70

5

10

§ 1: cf. Theoph. 103.13–14; 17–21; 27–28; Georg. Mon. 610.8–18 § 2: cf. Theoph.
105.21–106.14; Georg. Mon. 611.20–612.12 7–9 τ< – Βλαξωρναι«: cf. Theoph. 106.25–29;
105.13–16; Georg. Mon. 610.18–22 (cf. etiam Th. Lect. 102.23–24) § 4: cf. Theoph.
109.23–24

T [C][F1]PH[K]

68 κ4ρο« T 69 διαβ�λλεται (post διαβ�λλεται add. τ< βασιλεD H K (non add. F1)) – ο7ν alt.
om. T ut vid. per homoeotel. (quod exhib. F1) δεσμεψ1ε&« : δημεψ1ε&« F1, fort. recte (sic etiam
Theoph. 97.5) 70 post �π!σκοπο« add. �π& το4τοψ τ5 τωλη (fort. scrib. τ< τωλει) γωγονεν �ν
κ�νσταντινοψπ�λει σεισμ
« μωγα«, _στε πολ; μωρο« τ'« π�λε�« καταπεσεDν P H K (non
add. F1) cap. 98.1 post Μαρκιαν�« add. � γαμβρ
« 1εοδοσ!οψ P K : non adhib. F1 : om. tit. C
2 m3 : ια H : kνδεκα K 2–3 post πατρι�ρξοψ add. οHτο« � μαρκιαν
« Aν πρεσβ4τη« τ�ν
=λικ!αν, α?δωσιμο«, Cεροπρεπ�« τ$ καταστ�σει, �ρ41ημα �π& το, προσ>ποψ φωρ�ν κεκε-
ρασμωνον ξ�ριτι, μεγαλ�χψξο«, φιλαργψρ!α« �πωρτερο«, σ>φρ�ν κα& περ& τ5 1εDα ε%λαβ.«,
περ& δ* (δ* om. K (P non certe vid.)) το;« 4μαρτ�νοντα« σψμπα1.«, �πειρο« δ* παιδε!α« τ'«
W3�1εν P H K (non add. F1) 4 �νιαψτ�ν ο7σαν νδ' (sic F1) : ο7σαν πεντ.κοντα τεσσ�ρ�ν
�τ�ν P : �τ�ν ο7σαν νδ H : �νιαψτ�ν ο7σαν πεντ.κοντα τεσσ�ρ�ν K 5 post Καλξηδ�νι
add. �π
 πατωρ�ν ξλ κατ5 ε%τψξο,« (ε%τψξο;« H) κα& διοσκ�ροψ κα& νεστορ!οψ, τ�ν μα-
τα!�ν, λεγ�ντ�ν μ� ε:ναι τ�ν σ�ρκ�σιν το, κψρ!οψ �μοο4σιον =μDν, #λλE �κ δ4ο φ4σε�ν
τ�ν kν�σιν λωγεσ1αι, μ!αν δ* #ποτελεσ1'ναι μετ5 τ�ν kν�σιν, κα& [« �ν φαντασ!T τ�ν
σ�ρκα φορωσαι (φορωσαι τ�ν σ�ρκα P) τ
ν κ4ριον μψ1ολογο4ντ�ν (κα1ομολογο4ντ�ν P)
κα& 1ε�τητι π�1ο« #πονεμ�ντ�ν. =γο,ντο δ* λε�ντιο« q>μη«, #νατ�λιο« κ�νσταντινοψ-
π�λε�«, ?οψβεν�λιο« Cεροσολ4μ�ν P H K (non add. F1) 7 Πανε�δο« : νε�δο« F1 P H K : non
adhib. C κατωστησαν H λαβρωντιον T 8 τ
ν om. H K 9 post Βλαξωρναι« add. κα&
το;« α%τ�ν Zρ�φοψ« ξρψσ< �πο!κιλλω τε κα& �καλλ>πισεν P H K (non add. F1) 10 το;« –
Μαρκιαν
« : μαρκιαν
« το;« π�δα« H 10–11 κα& – Μαρκιαν
« om. F1 P H K (homoeotel.) :
non adhib. C
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λε4τησεν. 5 Μαρκιαν
« �ν στρατε!T �ν νοσ.σα« �πελε!φ1η �ν π�λει
Σ4διμα. #ναρρ�σ1ε&« ο7ν ο?κει>1η δψσ&ν ε%π�ροι« #δελφοD«. fμα δ*
α%τοD« �π& 1.ραν �3ι>ν, μεσημβρ!α« #ναπαψσ�μενο« +πν�σε. W3ψπνοι δ*
γεν�μενοι οC α%τ�δελφοι �ρ�σιν �πνο,ντα �ν =λ!8 Μαρκιαν�ν, �π

#ετο, δ* περισκεπ�μενον. �κπλαγωντε« ο7ν δι\πνισ1ωντι λωγοψσιν- ε?
βασιλε4σει«, τ! =μDν ξαρ!σF; � δ* διαπιστ�ν 6μ�« Wφη- #ντ& πατρ
«
Wξειν �μ»«. δ�ντε« ο7ν α%τ< νομ!σματα σ' #πωστειλαν �ν τ$ π�λει,
»μωμνησο =μ�ν« φ.σαντε«. 6 � δ* ε?σελ1Lν προσεκολλ.1η 5Ασπαρι κα&
EΑρδαβοψρ!8. ε:1 E ο+τ�« μετ5 5Ασπαρο« ε?« EΑφρικ�ν �λ1Lν �ζ�γρ.1η.
�πνο,ντο« δ* �ν τ$ α%λ$ Γιζερ!ξοψ #ετ
« α71ι« κατελ1Lν �σκωπασεν
α%τ�ν. �ρα1ε&« δ* παρ5 Γιζερ!ξοψ, το,τον #νελεDν s.1η [« βασιλε4ειν
μωλλοντα. λογισ�μενο« δω, [« τ�ν το, Υεο, βοψλ�ν κ�λ,σαι #δ4νατον,
σπονδ5« ε?ρ.νη« μετ E α%το, ποι.σα« �3απωστειλε. 7 Φλαβιανο, τε-
λεψτ.σαντο« �π& Μαρκιανο, EΑνατ�λιο« προξειρ!ζεται.

99 Λω�ν � μωγα«

Λω�ν � μωγα«, � Μ�κελ, �βασ!λεψσεν Wτη ιη', δι5 τ�ν #ρετ�ν α%το, κα&
δι5 τ
 ε:ναι Zρ1�δο3ον προβλη1ε&« παρ5 5Ασπαρο« κα& EΑρδαβοψρ!οψ.
το4τ�ν γ5ρ βοψλη1ωντ�ν τ�ν βασιλε!αν κρατ'σαι ο%κ ε^ασεν =

15

20

§ 5: cf. Theoph. 103.33–105.2 § 7: cf. Theoph. 101.25 cap. 99.2 Λω�ν – ιη': cf. Theoph.
110.9–13; Georg. Mon. 616.5 2–5 δι5 – 2ντ�ν: cf. Theoph. 116.6–9

T [C][F1]PH[K]

11 Wτι (Wτη F1) �ν F1 P H K post �ν add. κα& P K (non add. F1) 12 Σ4διμα : σ.δημα H : fort.
scrib. Σ!δψμα (Σ!δημα Theoph.) ο?κει>1η scripsi : ο?κει>1ει T : cκει>1η F1 P (-ει H) H K : non
adhib. C �μπ�ρει« H 13 1.ρα« F1 H post �3ι>ν add. [« F1 P H K : non adhib. C #να-
παψσ�μενο« +πν�σε : π�ντε« #ναπαψσ�μενοι (#ναπαψσ�νοι H) +πν�σαν F1 P H K : non ad-
hib. C 15 post λωγοψσιν add. α%τ< P H K (non add. F1) 16 �μDν T 17 α%τ< om. H K
#πωστειλαν (F1 per comp.) : #πωστειλεν P K : �3απωστειλαν H 18 post =μ�ν add. �π�ταν
ε%τψξ'« P H K : non adhib. C F1 20 �σκωπασεν : �πωσκεπεν P : �πεσκωπασεν H K : non adhib.
C F1 21 post παρ5 add. το, H βασιλε4ειν non vid. P : βασιλε4σειν Bekker Cramer
22 post μωλλοντα add. q�μα!�ν P H K (non add. F1) το, Υεο, non vid. P : το4τ�ν Cra-
mer 23 ε?ρ.νη« μετ E  α%το, : μετ E  α%το, ε?ρηνικ5« H : ε?ρηνικ5« μετ E  α%το, K 24 �π&
Μαρκιανο, : vide introd. III.3.1.1 post προξειρ!ζεται add. �τω1η δ* τ
 σ�μα α%το, �ν τ<
να< τ�ν 4γ!�ν #ποστ�λ�ν �ν τ< =ρl8 P H K (non add. F1) cap. 99.1 Λω�ν � μωγα« :
λω�ν � μωγα« Wτη ιζ in mg. C : βασιλε!α λωοντο« το, μεγ�λοψ το, μ�κελ F1 : λω�ν � μωγα«
� μακωλλη« P H K 2 Μ�κελ (sic F1) : μακωλλη« P H K 3 Zρ1�δο3ον (sic F1) : Zρ1�δο3ο« P
H K 4 το4τ�ν γ5ρ βοψλη1ωντ�ν : το4τοψ« γ5ρ βοψλη1ωντα« P H K : non adhib. C F1
τ'« βασιλε!α« P
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σ4γκλητο« [« EΑρειαν�ν 2ντ�ν- ο?« � βασιλε;« Λω�ν βλωπ�ν μ� Zρ1�ν
π!στιν πρ
« α%τ
ν Wξοντα«, #λλ5 π�ντα τ5 πρ�γματα �π
 τ�ν
διο!κησιν α%τ�ν βοψλομων�ν ε:ναι, #νεDλεν α%το4«, γρ�χα« κα& πρ
«
EΑν1ωμιον, βασιλωα ’Ρ>μη«, �πιστολ.ν τινα περιωξοψσαν τα,τα, 6τι �γL
�φ�νεψσα 5Ασπαρα κα& EΑρδαβο4ριον, jνα μηδε!« μοι �ναντιο,ται κελε4ον-
τι. μ�κελ δ* λωγεται ’ρ�μαgστ& σφαγε4«. 2 �π& το4τοψ bνωξ1η = �σ1�«
τ'« �περαγ!α« Υεοτ�κοψ �3 ’ Ιεροσολ4μ�ν ε�ρε1εDσα παρ� τινι ε%λα-
βεστ�τF γψναικ& ’ΕβραJδι κα& παρ1ων8, κα& τ5 λε!χανα τ'« 4γ!α« EΑνα-
στασ!α«, κα& κατετω1η �ν τ< μαρτψρ!8 α%τ'«. �π& α%το, δ* γωγονε κα& �
μωγα« �μπρησμ
« ε?« τ
 Νε>ριν μωξρι το, 4γ!οψ Υ�μ» κατελ1>ν. �φE οH
κα& κ�νι« �3 ο%ρανο, κατηνωξ1η, _στε κεDσ1αι ε?« το;« κερ�μοψ« k�«
σπι1αμ'«. 3 �ν δ* ταD« =μωραι« α%το, Aν κα& � fγιο« Δανι�λ � Στψλ!τη«
�ν τ< EΑν�πλ8, ε?« Vν κα& πολλ�ν π!στιν ε:ξεν � α%τ
« βασιλε4«.
4 ν�σ8 δ* τελεψτt. 5 �π& Λωοντο« EΑνατολ!οψ τελεψτ.σαντο« Γενν�διο«
προξειρ!ζεται πατρι�ρξη«. 6 προεβ�λετο δ* Μαρκιαν
ν ο?κον�μον,
τ'« τ�ν Κα1αρ�ν 2ντα 1ρησκε!α«, ε?« δ* τ�ν �κκλησ!αν μετελ1�ντα- V« �ν
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5–7 ο?« – α%το4«: cf. Theoph. 117.11–13 10–13 �π& – α%τ'«: cf. Georg. Mon. 617.5–13
12–13 κα& alt. – α%τ'«: cf. Theoph. 111.7 14–16 �φ E – σπι1αμ'«: cf. Theoph. 112.19–21;
119.29–33; Georg. Mon. 616.7–10 § 3: cf. Theoph. 114.11–12; Georg. Mon. 617.3–5 § 5: cf.
Th. Lect. 106.8–11; Theoph. 111.12 § 6: cf. Theoph. 112.22–24

T [C][F1]PH[K]

5 [« EΑρειαν�ν 2ντ�ν : #ρειανο;« 2ντα« P H K (δι5 τ
 ε:ναι #ριανο4« F1) : non adhib. C
7 βοψλομων�ν : βοψλομωνοψ« P H K : non adhib. C F1 8 EΑν1ωμιον : �μιον H : #ντ>νιον K
τα,τα : κα& το,το P H K : non adhib. C F1 9 5Ασπαρα (sic C) : �σπαρον T : non adhib. F1
10 post q�μαgστ& add. � P H K (sim. exhib. C) (non add. F1) post σφαγε4« (φονε4« P) add. οH-
το« δ* � λω�ν Aν κ�τισξνο« μ*ν τ
 σ�μα, �π�σπανο« δ* τ�ν γενει�δα (γενει�δαν H) κα& τ5«
2χει« �γαν �κτετηκ>«, φρον.σει δ* κεκοσμημωνο«, ε? κα& παιδε!α« κα& μα1ημ�τ�ν �κτ�«
(hinc cf. Cedr. I.607.12). �σπαρ δ* �τ.σατο (�ζ.τησε H) τ
ν βασιλωα λωοντα �γκαταστ'σαι
τ$ π�λει Wπαρξον τ'« Ψαψτο, γν>μη« �μ�φρον� τε κα& �μ�δο3ον- V (post V add. κα& H)
κατωνεψσε μ*ν � βασιλε;« ποι'σαι, μ� βοψλ�μενο« δ* �νν4ξιον δεδ.λ�κεν Ψν& τ�ν
σψγκλητικ�ν το, παραγενωσ1αι k�1εν �ν τ$ προελε4σει. το, δ* παραγενομωνοψ (post πα-
ραγενομωνοψ add. κα& H) προσκαλεσ�μενο« α%τ
ν � βασιλε;« τ'« π�λε�« Wπαρξον προε-
β�λετο (προεβ�λλετο H K). �σπαρ δ* τ
 (τ
 om. H K) παρE �λπ!δα (�λπ!δα« P) ?δLν κα& �κ-
πλαγε&« �π& το4τ8 (το,το P), ε?σελ1Lν �κρ�τησε το, Cματ!οψ το, βασιλω�« κα! φησι πρ
«
α%τ�ν- βασιλε,, τ
ν τα4την τ�ν 4λοψργ!δα περιβεβλημωνον ο% ξρ� διαχε4δεσ1αι. #λλ5
μ�ν κα& το,το (το4τ� H), φησ&ν � βασιλε4«, προσ.κει τ< βασιλεD, τ
 μ� �πε!κειν τιν& κα&
�ποκεDσ1αι, μ�λιστα (μ�λιστ E  P), 6ταν το, κοινο, #σ4μφορον z P H K (non add. F1) post
το4τοψ add. δ* P H K (non add. F1) = om. P 11–12 ε%λαβεστ�τF γψναικ& (γψν' H) : γψ-
ναικ& ε%λαβεστ�τη P 14 ε?« τ
 Νε>ριν : ε?« τ
 νε>ριον F1 : #π
 το, νε�ρ!οψ #ρ3�μενο«
κα& P H K (#ρ3�μενο« #π
 το, νε�ρ!οψ C) �φ E  : �φ E  T : �3 F1 : #φ E  P : non adhib. C 17 α%τ
«
om. H K 18 γενν�δη« P 19 προεβ�λετο Bekker Tafel : προεβ�λλετο T F1 P H K : non
adhib. C
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τ< �μπρησμ< ε?« το;« κερ�μοψ« #νελ1Lν τ'« 4γ!α« EΑναστασ!α«
κατωξ�ν τ
 ε%αγγωλιον #βλαβ' τ
ν ο:κον διωσ�σε. 7 �π& Γενναδ!οψ =
ξε&ρ το, ζ�γρ�φοψ �3ηρ�ν1η το, �ν σξ.ματι Δι
« τ
ν Σ�τ'ρα
γρ�χαντο«- Vν διE ε%ξ'« ?�σατο � Γενν�διο«. φασ& δω, 6τι τ
 �λλο σξ'μα
το, Σ�τ'ρο«, τ
 ο7λον κα& Zλιγ�τριξον, �π�ρξει τ
 #λη1ωστερον.
8 �π& Λωοντο« Στο4διο« Wκτισε τ
ν να
ν το, 4γ!οψ E Ι��ννοψ κα& μονα-
ξο;« �κ τ�ν EΑκοιμ.τ�ν �νεκατωστησε. 9 �π& Λωοντο« τ
 το, προφ.τοψ
EΕλισσα!οψ σ�μα μετετω1η �ν EΑλε3ανδρε!T �ν τ$ μον$ Πα4λοψ το, Λε-
προ,- λεπρ
ν γ5ρ ?�σατο κα& λεπρ
ν �πο!ησε κα& ε?« τ5 το, Λεπρο, �τω-
1η. 10 �π& α%το, E Ισοκ�σιο« κοια!στ�ρ [« 6Ελλην διαβλη1ε&« ε?σ.ξ1η
πρ
« τ
ν Wπαρξον τ'« π�λε�« δεδεμωνο« Zπισ1�γκ�να. Wφη ο7ν α%τ<
Π�σω�« Wπαρξο«- �ρt« Ψαψτ�ν, E Ισοκ�σιε, �ν πο!8 σξ.ματι κα1ωστηκα«;
� δ* ε:πεν- �ρ� κα& ο% 3εν!ζομαι- �ν1ρ�πο« �ν #ν1ρ�π!ναι« περιωπεσα
σψμφοραD«- #λλ5 δ!κασον �π E �μο!, [« �δ!καζε« σ;ν �μο!. τα,τα μα1Lν �
βασιλε;« κα& σπλαγξνισ1ε&« �π& το4τοι« �λε41ερον ε^ασεν. 11 �π& Λωον-
το«, μετ5 ατ' Wτη τ'« το, ’Ρ�μ4λοψ βασιλε!α«, το, τ�ν ’Ρ>μην κτ!σαν-
το«, βασιλε4ει ’Ρ�μ4λο«, κα& κατωπαψσεν = βασιλε!α �π& ’Ρ�μ4λοψ,
#ρ3αμωνη �π& ’Ρ�μ4λοψ, EΟδο�κροψ Γ�τ1οψ ’ρηγ
« τ�ν #ρξ�ν ξειρ�-
σαμωνοψ.
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§ 7: cf. Th. Lect. 107.21–24; Theoph. 112.29–32; Georg. Mon. 616.10–15 § 8: cf. Th. Lect.
108.29–30; Theoph. 113.3–4 § 9: cf. Theoph. 114.5–7 § 10: cf. Theoph. 115.9–18; Malal.
292.81–293.12

T [C][F1]PH[K]

21 #νελ1Lν om. H K 22 κατωξ�ν τ
 (κατωξον τ
 T) : κατωξοντα H post διωσ�σε add.
το, πψρ
« καμαροειδ�« �περβ�ντο« �ν�1εν α%τ'« P H K (non add. F1) 23 το, alt. om. H
σξ.ματο« Tac 24 γρ�χαντο« : ζ�γραφ.σαντο« F1 P H K : non adhib. C 6τι om. P τ

om. P H K (τ
 �λλο om. F1) : non adhib. C �λλον T H : non adhib. C F1 25 τ
 pr. : το, P
post κα& add. τ
 T post �π�ρξει add. δ* P 26 post Στο4διο« add. δψν�στη« P H K (non add.
F1) 27 �νεκατωστησε : �ν α%τ� κατωστησεν C : �κατωστησε F1 : α%τ< �γκατωστησεν P H K
29 το, om. H 30 κοια!στ�ρ : κψωστ�ρ T : κιkστ�ρ F1 31 Wπαρξον (sic F1) : +παρξον T :
non adhib. C Zπι1�γκονα P 32 Π�σω�« : ποσω�« H : non adhib. C F1 : fort. scrib. ΠοσαDο«
sec. Malal. et Theoph. +παρξο« T : non adhib. C F1 33 post �ν1ρ�πο« add. γ5ρ P H K (sic
et Theoph.) (non add. F1) 35 το4τοι« (�π& το4τοι« om. F1) : το4τ� P H K : non adhib. C
post �λε41ερον add. α%τ
ν H K 37–38 κα& – ’ Ρ�μ4λοψ : κατ5 π�ση« τ'« γισον (ut vid.) κα&
λε!α« �π& α%το, T : non adhib. C F1 38 �π& : #π
 H K EΟδο�κροψ : �δο�κροψ T : Zδο�γ-
γροψ H : non adhib. C F1 38–39 post ξειρ�σαμωνοψ (ξειρ�σ�μενο« P) add. οHτο« δ* � λω�ν
ζ.ν�να στρατηλ�την προξειρισ�μενο« ε?σεποι.σατο γαμβρ
ν ε?« #ρε�δνην, τ�ν ?δ!αν
1ψγατωρα (1ψγατωραν H), τ�ν �κ (post �κ add. τ'« H) βερν!κη« (βερ!νη« K recte, cf. cap. 101.3

et Βερ!να Georg. Mon.). ν�σ8 δ* ληφ1ε&« � α%τ
« λω�ν �τελε4τησεν, προξειρισ�μενο« (ξειρο-
σ�μενο« H) ε?« βασιλωα λωοντα, τ
ν α%το, Wγγονον (Wγγονα H). �τω1η δ* (δ* om. H K) τ

σ�μα α%το, �ν λ�ρνακι πρασ!ν8 �ν τ< το, 4γ!οψ κ�νσταντ!νοψ =ρl8. γψν� (= γψν� P)
δ* το4τοψ βερν!κη, #δελφ� βασιλ!σκοψ P H K (non exhib. F1, sed plura om.) : non adhib. C
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100 Λω�ν � μικρ�«

Λω�ν � μικρ�«, � Wκγονο« α%το,, � #π
 Ζ.ν�νο« κα& EΑρε�δνη«, �βασ!λεψ-
σεν Wτο« kν.

101 Ζ.ν�ν

Ζ.ν�ν �βασ!λεψσεν Wτη ζ', δι�ξ1ε&« μ*ν τ'« βασιλε!α« �π
 Βασιλ!σκοψ
(το, γ5ρ Ζ.ν�νο« �ν τ$ Υρ�κF διατρ!βοντο«, σψνεργο4ση« Βερ!νη« τ<
α%τ< Βασιλ!σκ8 #δελφ< κα& EΑρμ�τ8 #νεχι<, �στασ!ασαν κατ5
Ζ.ν�νο«- ο?« φοβη1ε&« � Ζ.ν�ν �λ1Lν �κ τ'« Υρ�κη« σ;ν EΑρι�δνF κα&
ξρημ�τ�ν Cκαν�ν φε4γει �ν E Ισαψρ!T ε^« τι φρο4ριον Zξψρ�ν), μετ5 δω
τινα« ξρ�νοψ« Ζ.ν�ν π�λιν σ;ν τ$ EΑρε�δνF τ�ν βασιλε4οψσαν κατα-
λαβLν �δωξ1η �π
 τ'« σψγκλ.τοψ, #νελLν Βασιλ!σκον κα& EΑρμ�τιον.
2 �π& α%το, δ* γωγονε σεισμ
« φοβερ
« �ν Κ�νσταντινοψπ�λει, κα& Wπε-
σον �κκλησ!αι πολλα& ο?κ!αι τε κα& Wμβολοι k�« �δ�φοψ«. Wπα1ε δ* κα& Νι-
κομ.δεια μητρ�πολι«. 3 Μαριαν
« δω τι« προεDπεν α%τ<, 6τι κα& τ�ν
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cap. 100: cf. Theoph. 120.1–7; 24–25; Georg. Mon. 617.15 cap. 101.2 Ζ.ν�ν – ζ': cf. Theoph.
120.13–17; Georg. Mon. 617.17–18 2–8 δι�ξ1ε&« – EΑρμ�τιον: cf. Theoph. 120.26–31 (2–6

δι�ξ1ε&« – Zξψρ�ν); Georg. Mon. 617.18–618.9 6–8 μετ5 – EΑρμ�τιον: cf. Theoph. 124.24–
125.10 9–10 �π& – �δ�φοψ«: cf. Theoph. 125.29–126.1 § 3: cf. Theoph. 134.25–135.2

T [C][F1]PH[K]

2 ante Λω�ν exhib. �βασ!λεψσεν T (cf. infra) : non adhib. F1 (non add. C) Wγγονο« C P H K :
non adhib. F1 2–3 �βασ!λεψσεν om. (vel potius transp.) T (vide supra) 3 post kν add. κα&
στωχα« τ
ν ^διον πατωρα ζ.ν�να �τελε4τησεν P H K (non add. F1) : C sim. P H K, ut vid.
e Theoph. 120.4 cap. 101.2 post ζ' (ιζ H K) add. ?νδικτι�νο« β- �π& α%το, �κτ!σ1η τ

#μ>ριον- �στωφ1η δ* �π
 #κακ!οψ πατρι�ρξοψ- �ν τ� κα1!σματι το, Cπποδρομ!οψ- τ�ν δ*
τ'« #ρξιερ�σ4νη« τιμ.ν, κατεDξε φραβ!τα« πρεσβ4τερο« τ'« 4γ!α« 1ωκλα«- κα& μετ E  �κεDνον
#κ�κιο«- τελεψτ.σαντο« δ* α%το, �ν τ� να� τ�ν 4γ!�ν #ποστ�λ�ν �ν τ� =ρ>� �ν
λ�ρνακι τε1ωντο« πρασ!νη- � δ* ζ.ν�ν P 3 γ5ρ : παρ5 fort. H post σψνεργο4ση« add.
δ* H Βερ!νη« : βερν!κη« H 4 α%τ< : α%τ'« P H (sim. exhib. C) : non adhib. F1 #δελφ< βα-
σιλ!σκ8 P 4ρμ�τ� H (cf. infra) 5 ο?« – Ζ.ν�ν om. H EΑρι�δνF ((sic C) vide autem supra
et infra) : #ρε�δνη H K : non adhib. F1 6 φροψρ!ον T 7 post ξρ�νοψ« add. το, βασιλ!σκοψ
κακ�« διοικο,ντο« κα& δι5 το,το (το,το (sic C) : τ
 H K) �ξ1ο« τ'« σψγκλ.τοψ πρ
« α%τ
ν
�ξο4ση« P H K (sim. exhib. C) : non adhib. F1 #ρι�δνF P (cf. supra) 8 #νελLν : προσβαλ-
λLν H : προσβαλLν K 4ρμ�τιον H 9 σεισμ
« φοβερ
« : μωγα« σεισμ
« H 10 ο?κ!αι τε
κα& Wμβολοι : κα& ο?κεDαι H : ο?κ!αι τε κα& K δ* : τε P 11 post μητρ�πολι« add. οHτο« δ* �
ζ.ν�ν Aν τ'« κακ!στη« κα& ε?δεξ1ο,« (κα& ε?δεξ1ο,« om. H K (C ut P)) γενε»« τ�ν ?σα4ρ�ν.
#π�γονοι γ5ρ το, προπ�τορο« α%τ�ν bσα, �τ4γξανον (�τ4ξανον ut vid. H)- δασ;« (δα-
σ;« – #κ�ρεστο« om. P (C ut H K)) γ5ρ �κεDνο« κα& πρ
« σψνοψσ!αν #κ�ρεστο«- δασ;« κα&
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βασιλε!αν κα& τ�ν γψναDκα σοψ διαδωξετα! τι« #π
 σελεντιαρ!�ν. Πε-
λ�γιον δω τινα #π
 σελεντιαρ!�ν 2ντα πατρ!κιον, �νδρα σοφ>τατον,
�κωλεψσε φψλ�ττεσ1αι �ν ε?ρκτ$- Vν οC φψλ�σσοντε« �ν νψκτ& #πωπνι3αν
κατ5 κωλεψσιν Ζ.ν�νο«. 4 μετ5 δ* ξρ�νον Zλ!γον δψσεντερ!T ληφ1ε&« �
Ζ.ν�ν �τελε4τησε, τ�ν EΑκεφ�λ�ν �ν. 5 Ζ.ν�ν =δοναD« #τ�ποι« κα&
πρ�3εσιν #δ!κοι« �σξ�λαζεν. 6 �φE οH τ
 το, #ποστ�λοψ Βαρν�βα
λε!χανον ε�ρω1η �ν Κ4πρ8 �π
 δωνδρον κερατωαν, Wξον �π& στ.1οψ« τ

κατ5 Ματ1αDον ε%αγγωλιον ?δι�γραφον το, Βαρν�βα- �3 h« προφ�σε�«
γωγονε μητρ�πολι« κα& μ� τελεDν �π
 EΑντι�ξειαν. τ
 δ* τοιο,τον
ε%αγγωλιον Ζ.ν�ν #πω1ετο ε?« τ
 παλ�τιον �ν τ< 4γ!8 Στεφ�ν8.
7 �π& α%το, Περ�ζη« � Πωρση« =ττη1ε&« �ν πολωμ8 �π
 Ο+νν�ν τ
ν
μ�ργαρον Vν �φ�ρει λεψκ�τατον κα& μωγαν ε?« �περβολ�ν �3 cτ
« το,
δε3ιο, #φελ�μενο« Wρριχεν, 6π�« μ. τι« α%τ
ν Zπ!σ� α%το, λαβLν
φορωσF. 8 �π& δ* το, γεγον�το« σεισμο, Wπεσε κα& = σφαDρα το,
#νδρι�ντο« το, φ�ροψ κα& = στ.λη το, μεγ�λοψ Υεοδοσ!οψ ε?« τ
ν
κ!ονα το, Τα4ροψ. 9 � α%τ
« Βερ!ναν �3>ρισε βοψλ$ 5 Ιλλοψ μαγ!στροψ.
= δ* EΑρε�δνη παρεγγ4ησε Ο%ρβικ!8 το, #νελεDν τ
ν 5 Ιλλον, κα& #νερ-
ξομωνοψ �ν τ< Cππικ< μετ5 το, 3!φοψ« λαβLν #πετμ.1η τ
 δε3ι
ν ο7«.
�κ το4τοψ #νταρσ!αν κατ5 Ζ.ν�νο« �μελωτησεν.
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15–16 μετ5 – �τελε4τησε: cf. Theoph. 135.31–32; Georg. Mon. 617.18  § 6: cf. Th. Lect.
121.19–23  § 7: cf. Theoph. 122.31–123.10  § 8 (cf. § 2): cf. Theoph. 126.2–3  § 9 (cf. § 1): cf.
Theoph. 127.13–128.12

T [C][F1]PH[K]

α%τ
« � ζ.ν�ν κα& ε?δεξ1ωστατο«, _σπερ kλληνε« ζ�γραφο,σι τ
ν π»να, τραγοσκελ' (post
τραγοσκελ' (-ωλην ut vid. P : -ωλη H) add. τε P (C ut H K)) κα& δασ4κνημον, τ�ν ξροι5ν μωλα«,
τ�ν =λικ!αν #σ4μβλητο«, Zργ!λο«, μνησ!κακο« κα& φ1�νοψ μεστ�« P H K (sim. exhib. C : non
add. F1) Μαριαν
« : μαρDνο« H K : fort. scrib. Μαψριαν
« quod coni. de Boor ad Theoph.
134.25 13 #π
 σελεντιαρ!�ν om. H K : #π
 #π
 σελεντιαρ!�ν P 14 φψλ�ττοντε« P
17 #δ!κοι« : #τ�ποι« P οH : o P 18 Κ4πρ8 (sic F1) : κρ4πτ� T Wξον (sic C) : Wξ�ν F1 H
K 20 post EΑντι�ξειαν add. #λλE �π
 κ�νσταντινο4πολιν C P H K (non add. F1)
22 Περ�ζη« : περ�3η« T : περ!ζη« P : non adhib. C F1 Ο+νν�ν (ο+ν�ν T : οϊ(ν)ν�ν P K) :
?ο4ν�ν H 23 μαργαρ!την H K post �περβολ�ν add. [« προκ�πιο« � καισαρε;« γρ�φει
P H K : non adhib. C F1 24 post α%τ
ν (α%τ� T : non adhib. C F1) add. τ�ν περσ�ν βασι-
λε;« (βασιλω�ν H K (sic ut vid. K)) P H K : non adhib. C F1 2πισ1εν H λαβLν om. P H K :
non adhib. C F1 25 φορωσει H 26 #δρι�ντο« P 27 post α%τ
« add. τ�ν ?δ!αν πεν1ερ5ν
P H K : non adhib. C F1 post �3>ρισε add. ε?« τ
 παπψρ!οψ (fort. pro Παπιρ!οψ) καστωλλιον
(κ�στελλον P) P H K : non adhib. C F1 5 Ιλλοψ : aλοψ T : ^λοψ K 28 post EΑρε�δνη (#ρι�δνη
P (cf. supra)) add. μηνι�σα δι5 τ�ν μητωρα P H K : non adhib. C F1 5 Ιλλον : eλον T
28–29 #νερξομωνοψ : #νερξ�μενο« � ^λλο« (^λο« K) P H K : non adhib. C F1 29 post Cππικ<
add. ε?« τ
ν μωγαν κοξλ!αν P H K : non adhib. C F1 το, om. P H K : non adhib. C F1 ο7« : ~«
P 30 post �μελωτησεν add. προβλη1ε&« κα& δομωστικο« τ'« #νατολ'« P H K : non adhib. C
F1
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102 EΑναστ�σιο« � Δ!κορο«

EΑναστ�σιο« � Δ!κορο«, � #π
 σελεντιαρ!�ν, �μο!�« EΑκωφαλο« �ν,
�βασ!λεψσεν Wτη κζ'. 2 �φE οH Βιταλιαν
« � Υρt3 #ντ�ρα« κα& παραλα-
βLν Υρtκα« κα& Σκ41α« Aλ1εν k�« το, EΑν�πλοψ πραιδε4�ν. #λλ5 ναψ-
μαξ.σαντο« α%τ< Μαρ!νοψ το, �π�ρξοψ μετ5 το, μηδικο, πψρ
« κα&
1ε!οψ #π4ροψ, οH κατεσκε4ασε Πρ�κλο« � φιλ�σοφο«, κατωφλε3ε τ5« να,«
τ�ν βαρβ�ρ�ν. � δ* Βιταλιαν
« Wφψγε μετ E Zλ!γ�ν διασ�1ε!«. 3 το, δ*
βασιλω�« βοψλη1ωντο« προσ1εDναι ε?« τ
 τρισ�γιον τ
 »fγιο« � σταψ-
ρ�1ε&« διE =μ»«, �λωησον =μ»«« πει1ομωνοψ Σεψ.ρ8 τ< EΑκεφ�λ8, το, λο-
γο1ωτοψ δ* κα& το, �π�ρξοψ #νελ1�ντ�ν �ν τ< �μβ�νι τ'« �κκλησ!α«
το,το �κφ�ν'σαι γωγονε δημοτικ� στ�σι« �πιβο�μων�ν- �λλον βασι-
λωα τ$ π�λει. �μπρ.σαντω« τε πολλο;« ο^κοψ« κα& ταραξ5« ποι.σαντε«
κα& τ
ν βασιλωα �βρ!σαντε« Aλ1ον k�« τ'« κινστωρνη« τ'« οϊση«
πλησ!ον το, 4γ!οψ Μ�κ!οψ, Yν � α%τ
« βασιλε;« Wκτισε, κα& τ
ν =γο4με-
νον τ'« μον'« το, 4γ!οψ Φιλ!πποψ, V« �π
 το, βασιλω�« bγαπ»το, φο-
νε4σαντε« κα& τ�ν κεφαλ�ν α%το, �π& δ�ρατο« #ναρτ.σαντε« Wκραζον-
οHτ�« �στιν � φ!λο« το, �ξ1ρο, τ'« 4γ!α« Τρι�δο«. #λλ5 κα& γψναDκα
�γκλειστ.ν, ε?« Yν � βασιλε;« ε:ξε π!στιν, #νεDλον κα& σ4ραντε«
#μφοτωροψ« Wκαψσαν �ν τ$ μον$ το, Στοψδ!οψ. � δ* βασιλε;« φοβη1ε&«
πρ
« μικρ
ν �πα4σατο τ'« αCρωσε�«. 4 �π& το4τοψ Μο4νδαρο«, � τ�ν
Σαρακην�ν φ4λαρξο«, �βαπτ!σ1η �π
 Zρ1οδ�3�ν. Σεψ'ρο« δ* �πισκ�-

5

10

15

20

§ 1: cf. Theoph. 136.23–28; Georg. Mon. 619.10–11 2 EΑκωφαλο« �ν: cf. Theoph. 134.19–24;
Georg. Mon. 623.22sqq. § 2: cf. Theoph. 160.13–28; Georg. Mon. 619.16–620.2 § 3: cf.
Theoph. 159.1sqq.; Georg. Mon. 620.3–621.8 § 4: cf. Theoph. 159.19–160.1; Georg. Mon.
621.9–19

T [C][F1]PH[K]

2 � pr. : V« Aν H � alt. (sic F1) : om. P H K 3 post κζ' (ιγ' T: vide introd. III.3.1.1) add. οHτο«
κα& τ
 σ�μα μ.κιστο« (ε%μ.κη« τε P), τοDν δ* Zφ1αλμοDν (τ
ν δ* Zφ1αλμ
ν P) ξαροπ�« (ξα-
ροπ5« H K) τε (τε om. H) κα& γλαψκ5« μετρ!�«, φαλακρ
« (φαρακλ
« P) bρωμα κα& πολι�«.
�γει δ* α%τ
ν �π& μοναρξ!αν ο%ρβ!κιο«, � τ�τε μεγ!στην περ& τ5 βασ!λεια �ν (�ν : κα& P) τοD«
ε%νο4ξοι« Wξ�ν δ4ναμιν (�ν – δ4ναμιν : δ4ναμιν �ν τοD« ε%νο4ξοι« Wξ�ν H : �ν τοD« ε%νο4ξοι«
δ4ναμιν Wξ�ν K) P H K (non add. F1) post οH add. #ναστασ!οψ P H K (non add. F1) 4 k�«
το, EΑν�πλοψ om. H 5 α%τ< : α%το, H μαριανο, P post �π�ρξοψ (�π�ρξοψ F1 P H K :
non adhib. C) add. σοφ�τ�τοψ P H K (non add. F1) 6 #π4ροψ : #πε!ροψ F1 H (ψ supra ει ut
vid. P) 7 Βιταλιαν
« : βεταλιαν
« P : βιταλλιαν
« H 9 post =μ»« alt. add. οiα P H K : non
adhib. C F1 τ< : τ
 T : non adhib. C F1 10 �π�ρξοψ F1 P H K : non adhib. C τ'«
�κκλησ!α« om. H K 12 τε : ο7ν F1 : om. P H K : non adhib. C κα& – ποι.σαντε« post
�βρ!σαντε« (l. 13) transp. H κα& ταραξ5« (καταρξ5« T) bis exhib. P 15 τ'« om. T : non ad-
hib. C F1 17 �στιν om. H K 18 Wγκλειστον H 19 το, Στοψδ!οψ : τ�ν στοψδ!οψ F1 H :
τ�ν στοψδ!�ν P : non adhib. C 21 σε4ηρο« T
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ποψ« Wπεμχε πρ
« α%τ
ν δ4ο 1ωλ�ν α%τ< μεταδο,ναι τ'« ο?κε!α«
αCρωσε�«- oν το, δ�γματο« τ
 �τοπον α?σ1�μενο« Wφη με1 E �ποκρ!σε�«
πρ
« το;« �πισκ�ποψ«- �δε3�μην γρ�μματα σ.μερον, 6τι Μιξα�λ �
#ρξ�γγελο« #πω1ανεν. τ�ν δ* ε?π�ντ�ν #δ4νατον ε:ναι το,το, κα& π�«,
φησ!, Υε
« γψμν
« �σταψρ>1η κα1 E �μ»«, ε? μ� �κ δ4ο φ4σε�ν Aν �
Ξριστ�«, ε^ γε μηδ* �γγελο« #πο1ν�σκει, _« φατε; 6περ #κο4σαντε« κα&
σφ�δρα καταπλαγωντε« ε?« τ
 φψσικ
ν φρ�νημα τ'« προτ�σε�« α%το,
#νεξ>ρησαν μετ E α?σξ4νη«. 5 EΑναστ�σιο« δ* ε:δεν κα1 E +πνοψ« φο-
βερ�ν τινα τ$ ξειρ& κατωξοντα κ>δικα γεγραμμωνον κα& λωγοντα α%τ<-
?δο4, δι5 τ�ν #πιστ!αν σοψ #παλε!φ� τ'« σ'« ζ�'« Wτη ιδ'. κα& βρον-
τ�ν κα& #στραπ�ν περ& τ
 παλ�τιον ε?λοψμων�ν κα& το, βασιλω�«
μον�τ�τοψ καταλειφ1ωντο« κα& φε4γοντο« #π
 τ�ποψ ε?« τ�ποψ« �ν
Ψν& τ�ν κοιτ�ν!σκ�ν τ< λεγομων8 E��τ8 κατωλαβεν α%τ
ν = Zργ.,
_στε α?φν!διον ε�ρε1'ναι νεκρ�ν. 6 φασ& δ* α%τ
ν μετ5 τ
 ταφ'ναι με1 E
=μωρα« τιν5« βο»ν- �λε.σατε κα& #νο!3ατε. τ�ν μνημοραλ!�ν δ*
ε?π�ντ�ν, 6τι �λλο« βασιλε4ει, Wφη- ο%δων μοι μωλει- ε?« μοναστ.ριον
#παγ�γετω με. οC δ* ε^ασαν α%τ�ν. λωγεται δ* μετ E ο% πολ; τ
 μν'μα
#νοιγ'ναι κα& ε�ρε1'ναι α%τ
ν φαγ�ντα το;« βραξ!ονα« α%το, κα& τ5
καλ!για, n �φ�ρει. 7 δι5 τ
 ε:ναι αCρετικ
ν EΑναστ�σιον Ε%φ.μιο« πα-
τρι�ρξη« προσωκειτο τοD« #ντ�ρασιν- 6περ γνο;« EΑναστ�σιο« � βασι-
λε;« μετ5 τ
 ξειρ>σασ1αι α%το;« �δ.λ�σεν Ε%φημ!8 4γ!8- αC ε%ξα!
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35

40

29–31 EΑναστ�σιο« – ιδ': cf. Theoph. 163.31–164.2 (de fontibus vide etiam G. Fatouros, » EΑπα-
λε!φ� δεκατωσσαρα: zu Johannes Malalas’ Chronographie (p. 408 Dindorf, p. 334f. Thurn)«, in
Lesarten: Festschrift Kambylis, Berlin-New York 1998, p. 61–66) 31–35 κα& – νεκρ�ν: cf. Georg.
Mon. 619.11–15 40–44 δι5 – Μακεδ�νιον: cf. Georg. Mon. 625.3–12; Theoph. 140.7–13

T [C][F1]PH[K]

22 α%τ< (F1 per comp.) : α%τ
ν T : non adhib. C 24 γραμματεDον H 26 Υε
« om. T : non
adhib. C F1 27 ε^ γε μηδ* : ε? δ* μ.γε P 28 καταπλαγωντε« : �κπλαγωντε« P H K : non ad-
hib. C F1 29 δ* om. P H K (quod exhib. F1) 30 τ$ ξειρ& om. H K κ�νδικα H γε-
γραμμωνην H α%τ< : α%τ�ν H 31 #παλε!φ� τ'« σ'« : #πε!ληφ� σοψ τ'« H 33 τ�ποψ :
τ�π�ν H τ�ποψ« (F1 per comp.) : τ�πον C P K 34 τ< λεγομων8 E��τ8 (sic P K) : τ�ν λε-
γομων�ν c�τ�ν ([�τ�ν T) T H (vide introd. III.3.1.1) : non adhib. C F1 35 post νεκρ�ν add.
�τω1η δ* τ
 σ�μα α%το, (τ
 δ* σ�μα α%το, �τω1η H) �ν τ< να< τ�ν 4γ!�ν #ποστ�λ�ν �ν
λ�ρνακι λι1!νF, #κψντ�νF (#κιντ�νη H), μετ5 #ρε�δνη« (#ρι�δνη« P) τ'« α%το, γψναικ
«
προτελεψτησ�ση«. οHτο« λωγεται κα,σαι (post κα,σαι add. κα& P) τ5 βιβλ!α το, ξρψσο, κα&
το, (το, om. P) #ργ4ροψ. τ
ν δ* τ'« #ρξιερ�σ4νη« 1ρ�νον κατεDξω τι« (τι« om. H) τιμ�1εο«
P H K (non add. F1) 36 post �λε.σατε add. με C P H K (non add. F1) μνημοραδ!�ν H δ*
om. P 37 6τι om. F1 P : non adhib. C μωλει : μωλλη T : μωλλει H K et fort. Pac 38 με : μοι H
K (F1 per comp.) μετ E  ο% πολ; : μετ5 πολ; T : μετ5 δω τινα ξρ�νον C : μετ E  Zλ!γα« =μωρα« F1
39 #νοιγ'ναι : #νο!3αντε« H  post α%τ
ν add. �π
 πε!νη« C P H K (non add. F1)
40 Ε%φ.μιο« : ε%14μιο« F1 P H K : non adhib. C 42 Ε%φημ!8 : ε%1ψμ!� F1 P H K : non adhib.
C an scrib. !τ<" 4γ!8?
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σοψ, � μωγα«, το;« φ!λοψ« σοψ bσβ�λ�σαν. προεξειρ!σατο δ* #ντ E α%το,
Μακεδ�νιον, Vν δι5 τ
 μ� �πε!κειν τ$ αCρωσει α%το, πολλ5 δειν5 �νε-
δε!3ατο. φασ& γ5ρ τελεψτ.σαντο« Μακεδον!οψ �ν �3ορ!T φοβερ�ν τι σψμ-
β'ναι- νεκρ
ν γ5ρ 2ντα σφραγ!σασ1αι τ< σταψρ<. 8 μωλλοντο« δ* �ν
Νεοκαισαρε!T γ!νεσ1αι σεισμο, στρατι>τη« �δε4�ν δ4ο τινα« ε:δεν �π&
τ�ν π�λιν βαδ!ζοντα« κα& 2πι1εν �λλον βο�ντα- φψλ�3ατε τ
ν ο:κον, �ν
� = 1.κη Γρηγορ!οψ �στ!ν. γενομωνοψ δ* το, σεισμο, τ
 πλεDστον μωρο«
τ'« π�λε�« �πτ>1η πλ�ν το, 4γ!οψ Γρηγορ!οψ. 9 EΑναστ�σιο«
πολλ5 τ�ν ξαλκοψργημ�τ�ν ζ<δα ξ�νε4σα« �3 α%τ�ν στ.λην ?δ!αν
Wστησεν ε?« τ
ν κ!ονα το, Τα4ροψ. = γ5ρ πρ>ην Ψστ�σα Υεοδοσ!οψ Aν
το, μεγ�λοψ, aτι« #π
 σεισμο, πεσο,σα σψνετρ!βη. 10 �φE οH #ν.ρ τι«
�κ τ�ν τ'« ξ4μη« τεξν�ν ε%φψ�« �ν �πεδε!κνψε #ργψροπρ�ται« τε κα&
Ψτωροι« ξεDρα« κα& π�δα« #νδρι�ντ�ν κα& kτερα ε^δη ξρψσ», λωγ�ν [«
1ησαψρ
ν ε�ρηκωναι- κα& δι5 το,το πολλο;« #πατ�ν ε?« πεν!αν eνεγκε.
φ.μη« ο7ν περ& α%το, δια1εο4ση« κρατη1ε&« eξ1η EΑναστασ!8.
προσ.νεγκε δ* τ< βασιλεD ξαλιν
ν jπποψ �λ�ξρψσον δι5 μαργαριτ�ν,
Vν λαβLν � βασιλε;« Wφη α%τ<- 2ντ�« σ; �μ* ο% κομβ>νει«. �3>ρισε δ*
α%τ
ν ε^« τι φρο4ριον, Wν1α κα& τελεψτt. 11 �π& α%το, Δεψτωριο«,
�π!σκοπο« Βψζαντ!οψ, EΑρειαν�«, β�ρβαρ�ν τινα βαπτ!ζ�ν �τ�λμησεν ε?-
πεDν- βαπτ!ζεται � δεDνα ε?« 2νομα Πατρ�«, διE NCο,, �ν 4γ!8 Πνε4ματι-
κα& ε%1ω�« �3ηρ�ν1η = κολψμβ.1ρα. � δ* β�ρβαρο« Wμφοβο« γεν�μενο«
γψμν
« Wφψγεν, [« �3 α%το, π»σι γν�σ1'ναι τ
 1α,μα. 12 δ4ο �πι-
σκ�π�ν #μφισβητο4ντ�ν �π& EΑναστασ!οψ, Zρ1οδ�3οψ κα& EΑρειανο,, κα&
το, μ*ν EΑρειανο, διαλεκτικο, 2ντο«, το, δ* Zρ1οδ�3οψ 1εοσεβο,« κα&
πιστο,, � Zρ1�δο3ο« προϊτεινεν, _στε #φεμωνοψ« τ�ν λ�γ�ν ε?« πψρ5ν
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45–46 φασ& – σταψρ<: cf. Th. Lect. 148.22–23; Theoph. 162.2–3  § 8: cf. Theoph. 144.6–10
§ 9: cf. Theoph. 149.10–14  § 10: cf. Theoph. 150.12–22; Georg. Mon. 622.9–22  § 11: cf.
Theoph. 152.16–21 § 12: cf. Th. Lect. 154.10–14

T [C][F1]PH[K]

43 bσβ�λ�σε P 44 post Μακεδ�νιον add. ε?« P H K : non adhib. C F1 δειν5 : κακ5 H K
45 �ν om. H 46 post 2ντα (2ντον H) add. κα& �ν κραββ�τ8 τε1ειμωνον, βλεπ�ντ�ν
π�ντ�ν P H K (non add. F1) post σφραγ!σασ1αι (σφαγ!σεσ1αι T : non adhib. C F1) add. Ψαψ-
τ
ν P H K (non add. F1) μωλλοντε« H 48 2πισ1εν H K φψλ�3ε H 49 γενοψμωνοψ T
50 �πτο.1η P 53 οH : o P 54 τ�ν om. P H K : non adhib. C F1 �πεδε!κνψε : �πεδε!κνψεν
P H K : non adhib. C F1 #ργψροπρ�ται« : #ργψροπρ�τοι« P : #ργψροπρ�(τ)τα« H K : non
adhib. C F1 55 #δρι�ντ�ν P ε^δη : eδη T K [« om. P H K : non adhib. C F1 56 1ησαψ-
ρο;« P eνεγκε : eγαγεν H 57 1εο,ση« T : non adhib. C F1 58 jπποψ �λ�ξρψσον ξαλι-
ν
ν P μαργαρ!τ�ν P 59 σ; : σο& T : non adhib. C F1 κομπ�νει« P δ* : τε H : om. K
60 α%τ
ν : α%τ� H 61 βαπτ!ζ�ν (sic C F1) : βαστ�ζ�ν T 62 post ε?« add. τ
 H 64 post
Wφψγεν add. �ν τ$ #μφ�δ8 P H K : non adhib. C F1 δ4ο : δι
 P 66 λεκτικο, H K 2ντ�« T :
non adhib. C F1 67 πψρ5ν : κ�μινον H
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ε?σελ1εDν κα& ο+τ�« δειξ1'ναι τ
ν ε%σεβωστερον. το, δ* EΑρειανο, παρ-
αιτησαμωνοψ α%τ
« ε?σελ1Lν #π
 τ'« πψρ»« διελωγετο κα& #πα1�«
�φψλ�ττετο.

103 E ΙοψστDνο« � Υρt3

E ΙοψστDνο« � Υρt3, � μωγα«, �βασ!λεψσεν Wτη 1', �ριστο« �ν πολωμοι« κα&
ζηλ�τ�« �ν τ'« Zρ1οδ�3οψ π!στε�«. 2 οHτο« κα& Βιταλιαν
ν τ
ν
προρρη1ωντα sκει>σατο κα& στρατηλ�την �τ!μησε κα& παρρησ!αν
Wξειν πρ
« α%τ
ν �πο!ησεν. �δολοφον.1η δ* � Βιταλιαν
« παρ5 τ�ν Βψ-
ζαντ!�ν μηνι>ντ�ν α%τ< δι5 τ�ν προειρημωνην �παν�στασιν. 3

EΑμ�ντιον δ* τ
ν πραιπ�σιτον, V« τ
ν να
ν το, 4γ!οψ #ποστ�λοψ
Υ�μ» sκοδ�μησε κα& �κ�σμησε, λωγεται ξρ.ματα δεδ�κωναι α%τ< τ<
E Ιοψστ!ν8, 2ντι κ�μητι τ�ν �3κοψβιτ�ρ�ν �π& EΑναστασ!οψ, 6π�« Υε�-
κριτον τ
ν #νεχι
ν α%το, #ναγορε4σF ε?« βασιλωα. το,τον #νεDλεν E Ιοψσ-
τDνο« κα& το;« τ�ν #νταρσ!αν σ;ν α%τ< μελετ.σαντα«, τ�ν βασιλε!αν
α%τ
« κατασξ>ν. 4 �π& α%το, τ5 κατ5 τ
ν fγιον EΑρω1α κα& το;« �ν
Νεγρt τ$ π�λει �πρ�ξ1η κα& τ5 κατ5 τ�ν ’Ομηριτ�ν δι5 EΕλεσβα», το,
βασιλω�« τ�ν Α?1ι�π�ν. 5 �τψπ>1η δ* �π& α%το, το, Ψορτ�ζειν =μ»«

70

5

10

§ 1: cf. Theoph. 164.21–25; 164.31–165.2; Georg. Mon. 626.4–5 3–5 οHτο« – �πο!ησεν: cf.
Theoph. 165.3–8 5–6 �δολοφον.1η – �παν�στασιν: cf. Theoph. 166.19–21  § 3: cf.
Theoph. 165.24–166.2 § 4: cf. Theoph. 169.13–16 § 5: cf. Theoph. 222.23–25

T [C][F1]PH[K]

68 ε?σελ1εDν (sic Th. Lect.) : �λ1εDν T : ε?σωλ1�μεν F1 : non adhib. C το;« ε%σεβεστωροψ« P
post EΑρειανο, add. το,το P H K (non add. F1) cap. 103.1 E ΙοψστDνο« � Υρt3 : ?οψστDνο« �
μωγα« Wτη 1 in mg. C : βασιλω�« ?οψστινιανο, το, μεγ�λοψ F1 : ?οψστDνο« � 1ρ�3, � μωγα« P
K : ?στDνο« 1ρ�3, � μωγα« H 2 �βασ!λεψσεν Wτη 1' om. P 3 post π!στε�« add. Aν δ* τ

σ�μα (τ< σ>ματι P) μεσ'λι3, ε%ρ;« το;« cμο;« κα& τ5 στωρνα, πολι
« μετ5 ο%λ�τητο« κα&
δασε!α« κ�μη«. �π.ν1ει δ* τ< (τ
 H) προσ>π8 α%το, Wρεψ1ο« (Wρα1ο« H), βλοσψρ< 2ντι κα&
πλατεD P H K : om. F1, sed plura om. : non adhib. C οHτο« : V« P H K : non adhib. C F1 βι-
ταλ!νον T : non adhib. C F1 4 [κε!σατο T : non adhib. C F1 στρατηλ�την : στρατηγ
ν P
H K : non adhib. C F1 5 post α%τ
ν add. �π*ρ το;« λοιπο;« P H K : non adhib. C F1 βετα-
λιαν
« ut vid. P 6 μηνψ�ντ�ν T α%τ< : α%τ
ν P 8 post Υ�μ» add. 1αψμαστ�« P H K
(non add. F1) post κα& add. ποικ!λ�« P H K (non add. F1) α%τ< (αψτ F1) : Ψα%τ� T : om. P H
K : non adhib. C 9 ?οψστινιαν� H K post κ�μητι add. τ< T (non add. F1) : non adhib. C
�3κοψβιτ�ρ�ν : fort. �3κοψσατ�ρ�ν P 9–10 1ε�κτιτον P 10 #ναγορε4σF (sic F1) : #να-
γορε,σει T : non adhib. C 11 post τ�ν #νταρσ!αν σ;ν α%τ< exhib. τ�ν #νταρσ!αν Hac

12 τ5 om. H EΑρω1α (F1 per comp.) : #ρω1αν P H K : non adhib. C 12–13 �ν Νεγρt : �νεγρ5
H 13 κα& τ5 om. H δι5 EΕλεσβα» : διελεσβο»ν F1 : διE �λεσβ�αν P : διαλεσβ5 H : δι5 λεσ-
βα5 K : non adhib. C 14 τ�ν om. P H (quod exhib. F1)
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κα& τ�ν Ψορτ�ν τ'« ’Nπαπαντ'«. 6 �φE οH #στ�ρ �φ�νη �ν τ< ο%ραν<
�π�ν� τ'« Ξαλκ'« π4λη« �ν τ< παλατ!8 φα!ν�ν �π& =μωρα« κα& ν4κτα«
κ«'- κα& γωγονεν σεισμ
« φοβερ>τατο«, κα& = μ*ν Κ�νσταντινο4πολι« �ν
διαφ�ροι« τ�ποι« #πωλαβεν, = δ* μεγ�λη EΑντι�ξεια π�1ο« Wπα1εν #νεκ-
δι.γητον, [« καταπτ�1'ναι π»σαν σξεδ
ν τ�ν π�λιν κα& τ�φον
γενωσ1αι τ�ν ο?κητ�ρ�ν. τοσα4τη γ5ρ Zργ� το, Υεο, �π'λ1εν, [« κα&
το;« �πολειφ1ωντα« π,ρ �3ελ1εDν #π
 τ'« γ'« κα& Zδψνηρ�« καταφλω-
3αι. #λλ5 κα& = Πομπηgο4πολι« τ'« Μψσ!α« διαρραγεDσα μωσον κατεπ�-
1η μετ5 τ�ν ο?κητ�ρ�ν, κα& Wκραζον �π
 τ�ν γ'ν 2ντε« οC �ν1ρ�ποι
τ�- �λε.σατε =μ»«. 7 κα& γψν� δω τι« �π& α%το, #νεφ�νη �κ Κιλικ!α« ο7-
σα γιγαντογεν.«, �περωξοψσα τ$ =λικ!T π�ντα �ν1ρ�πον μακρ
ν
π'ξψν kνα κα& πλατεDα σφ�δρα, [« �π& 1α4ματι οC �ρ�ντε« α%τ�ν �ν
τοD« �ργαστηρ!οι« κα& ο^κοι« �δ!δοψν α%τ$ #ν5 Zβολο,. 8 � δ* α%τ
«
βασιλε;« πολλ5 �φιλοφρον.σατο τ$ τε π�λει EΑντιοξε!T πρ
« #νοικο-
δομ�ν κα& το;« �ν α%τ$ ζ�ντα« �πολειφ1ωντα«. τοσο,τον δ* �π E α%τ$
eλγησεν, [« κα& τ
 δι�δημα #πο1εDναι κα& τ�ν πορφ4ραν κα& σ�κκον
κα& σποδ
ν περιβαλωσ1αι κα& πεν1εDν �π& πολλ5« =μωρα«. 9 �τελε4τησε
δ* καταλιπLν βασιλωα E Ιοψστινιαν�ν, τ
ν ^διον #νεχι�ν. 10 E ΙοψστDνο«
#νεκαλωσατο π�ντα« CερεD« κα& �νδρα« ε%σεβεD« Zρ1οδ�3οψ«, ο?« EΑνα-
στ�σιο« #δ!κ�« �3>ρισε. 11 �π& α%το, 5Εδεσα π�λι«, Σκιρτο, ποταμο,
μωσον α%τ'« διερξομωνοψ κα& πλο,τον κα& τωρχιν α%τ$ παρεξομωνοψ,
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§ 6: cf. Theoph. 172.11–19; Georg. Mon. 626.5–19 § 7: cf. Theoph. 171.29–32; Georg. Mon.
626.19–21 (– σφ�δρα) § 8: cf. Theoph. 172.30–173.13 § 9: cf. Theoph. 173.13–16 § 10: cf.
Theoph. 166.2–3 § 11: cf. Theoph. 171.18–28

T [C][F1]PH[K]

15 κα& om. H K τ'« : τ�ν H post ’Nπαπαντ'« add. μωξρι τ�τε μ� Ψορταζομωνη« P H K
(non add. F1) �φ E  : #φ E  P post ο%ραν< add. κομ.τη« H 17 κ«' : ε?κοσιεννωα P φοβερ>-
τατο« : μωγα« H Κ�νσταντινο4πολι« (sic ut vid. K) : κ�νσταντ!νοψ H 19 τ�φο« H K
20 post γ5ρ add. = P H K : non adhib. C F1 21 Zδψνηρ�« : ο?κτρ�« P H K : non adhib. C F1
23 post μετ5 add. κα& P 24 =μ»« om. F1 P H K : non adhib. C �φ�νη H K 24–25 �κ Κι-
λικ!α« ο7σα om. H K 26 1α4ματι : 1α4ματο« δ* P H K : non adhib. C F1 post οC add.
#γομωνην (#γ�μενοι K) P H K : non adhib. C F1 27 �δ!δοψ P H (κα& δ!δην F1) : non adhib. C
α%τ�ν T H : non adhib. C F1 28–29 ο?κοδομ�ν H K 29 �ποληφ1εDσιν T : non adhib. C F1
31 σπονδ
ν T περιβαλωσ1αι (sic sine accentu ut vid. F1 : περιβαλλωσ1αι E (Marcianus (Ve-
netus) gr. 608)) : περιβαλλωσ1αι T H 32 post #νεχι�ν add. �τω1η δ* τ
 σ�μα α%το, �ν τ$
μον$ τ'« α%γο4στη« �ν λ�ρνακι πρασ!ν8 μετ5 κα& (κα& om. H) τ'« γψναικ
« α%το,
ε%φημ!α«, �ν � κα& αC στολα& ε�ρω1ησαν. τ
ν δ* τ'« #ρξιερ�σ4νη« 1ρ�νον διεDπεν ?��ννη« �
λεγ�μενο« καππαδ�κη« P H K (quod non exhib. F1, sed plura om.) : non adhib. C 33 ε%σεβεD«
om. H K 34 post π�λι« add. το, P H K (non add. F1) Σκιρτο, (sic C (C ut vid. e Theoph.)
F1) : σκ!ρτοψ T 35 α%τ$ (sic F1) : α%τ�ν T : non adhib. C
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πλημμψρρσα« τα�την σ�ν το�« ο�κοι« �π�ντισε. μετ� δ� τ� πα�σασ!αι
τ� "δατα πλ�# λι!$νη ε%ρω!η �ν τ' το( ποταμο( )ξ!+ ,ερογλψφικο�«
γρ/μμασιν �γκεκολαμμωνη, περιωξοψσα ο"τ0«1 Σκιρτ�« ποταμ�«
σκιρτσει κακ� σκιρτματα πολ$ται«. 12 Ε4λαλ$οψ τιν�« 5π�
πλοψσ$0ν πωνητο« τελεψτσαντο« κα6 γρ/χαντο« 8 Ιοψστ�νον κληρον�-
μον �ν δια!και« κα6 παρακελεψσαμωνοψ, :στε τ�« τρε�« α4το( !ψ-
γατωρα« μικρ�« καταλειφ!ε$σα« 5να!ρωχαι κα6 �κπροικ$σαι τ�ν βασιλωα
κα6 π/ντα α4το( τ� ξρωη δο(ναι το�« ε4εργωται« κα6 τ� γραμματε�α
α4το( 5ναρρ�σασ!αι, π/ντα βασιλικ<« 8 Ιοψστ�νο« �πλρ0σε, κα-
ταπλ#α« �ν το�τ8 π/ντα 5κο�σαντα >ν!ρ0πον.

104 8 Ιοψστινιαν�«

8 Ιοψστινιαν�« �βασ$λεψσεν ?τη λ!', %πατε�σα« �ν μωσ+ τ' π�λει κα6 δο�«
ξρματα π/μπολλα. 2 ο@το« �πο$ησε τ�« Νεαρ�« διατ/#ει«,
�κφ0νσα« κα6 τ�πον περ$ τε �πισκ�π0ν κα6 #ενοδ�ξ0ν κα6 οAκον�μ0ν
κα6 Bρφανοτρ�φ0ν, :στε μC κληρονομε�σ!αι πλCν D πρ� το( γενωσ!αι

0

5

2 Iustinianus I. regnavit a. 527–565

2 8 Ιοψστινιαν�« – λ!': cf. Theoph. 174.1–5 (cf. 241.3–4); Georg. Mon. 627.2–3; Malal.
354.4sqq. 2–3 %πατε�σα« – π/μπολλα: cf. Theoph. 174.16–18; Malal. 355.33–35; Chron.
Pasch. 617.18–21 3 ο@το« – διατ/#ει«: cf. Theoph. 177.17–19 4–6 �κφ0νσα« – �κωκτητο:
cf. Theoph. 176.20–22; Malal. 359.23–30

T [C][F1]PH[K]

36 πλημμψρρσα« τα�την : πλημψρσαντο« α4τC P H K : πλημμρα« βαρψτ/τοψ γε-
νομωνη« π»σι F1 : non adhib. C ο�κοι« : σψνο$κοι« F1 P H K : non adhib. C �π�ντισε : κα-
τεπ�ντισε F1 : �ποντ$σ!η P H K : non adhib. C 37 ε%ρω!η (sic F1) : 5νω!η P K : 5νεδε$ξ!η H
38 �κκεκ0λαμωνη H περιωξοψσαν P Σκιρτ�« (sic F1) : σκ$ρτο« T : non adhib. C
39 σκιρτματα om. H 40 γρ/χαν T : non adhib. C F1 41 παρακαλεσαμωνοψ P 42 �κ-
προικ$σαι κα6 5να!ρωχαι H τ�ν βασιλωα post 8 Ιοψστ�νον (l. 40) exhib. P H K : non adhib. C
F1 43 τ� ξρωη α4το( H ε4εργωται« : δανειστα�« P H K : non adhib. C F1 44 5ναρρ�σα-
σ!αι : διαρρ#ασ!αι H cap. 104.1 8 Ιοψστινιαν�« : Aοψστινιαν�« E μωγα« ?τη λη in mg. C :
βασιλε$α Aοψστινιανο( F1 : Aοψστινιαν�« E μωγα« P H K 2 post λ!' add. �τ<ν (post �τ<ν add.
γ�ρ H) Fν με. ο@το« τCν μ�ν το( σGματο« 5ναδρομCν βραξ� με$ζ0ν το( μωσοψ, �ρψ!ρ�«
τCν ξροι/ν, ξαροπ�ν κα6 ε4περ$στροφον (5περ$στροφον H) βλωπ0ν κα6 τCν κεφαλCν πρ�«
κ�μη« κ/λλο« μικρ�ν �χιλ0μωνην ?ξ0ν P H K (non add. F1) 3 post ο@το« add. οIν P H K
(non add. F1) post �πο$ησε add. κα6 P H K (non add. F1) Νεαρ�« (sim. C) : νοερ�« T : νερ�«
F1 5 D (sic F1) : Jν P H K

40

45
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�κωκτητο. 3 �πλρ0σε δ� κα6 τ� δημ�σιον λοψτρ�ν τ� εA« τ�ν
Διηγηστωα, S Tρ#ατο κτ$ζειν 8Αναστ/σιο« E βασιλε�«. 4 U δ� 8Αντι�ξεια
σειομωνη ο4κ �πα�ετο, μωξρι« ο@ �φ/νη !εοσεβε� 5ν!ρGπ8 �πιγρ/χαι εA«
τ� %πωρ!ψρα τ<ν φλι<ν1 Ξριστ�« με! 8 Uμ<ν, στVτε1 κα6 το�τοψ γενομω-
νοψ ?στη U BργC το( Υεο(, κα6 ?κτοτε U π�λι« Wνομ/σ!η Υεο(
π�λι«. 5 �π6 α4το( γωγονε δημοτικC 5νταρσ$α, κα6 τν τε 4γ$αν
Σοφ$αν κα6 το�« �μβ�λοψ« μωξρι το( φ�ροψ κατωκαψσαν κα6 8 Ιοψστινια-
ν�ν βασιλωα �φ�βριζον, ’Kπ/τιον δ� ε4φμησαν �ν τY κα!$σματι στωχαν-
τε«. Zτι« �πα�!η δι� Βελισαρ$οψ κα6 Μο�νδοψ κα6 ΝαρσV 5νελ�ντ0ν ξι-
λι/δα« λε' κα6 α4τ�ν ’Kπ/τιον �ν τY ,πποδρομ$8. 6 5νεκα$νισε δ�
8 Ιοψστινιαν�« τCν το( Υεο( Μεγ/λην �κκλησ$αν εA« κ/λλο« κα6 μωγε!ο«
%π�ρ τ� πρ�τερον, παραδο�« κα6 τροπ/ριον �ν α4τ' χ/λλεσ!αι1 »E μο-
νογενC« ψ,�« κα6 λ�γο« το( Υεο(«. 5λλ� κα6 U ’KπαπαντC ?λαβεν 5ρξCν
Ψορτ/ζεσ!αι, μC σψναρι!μοψμωνη πρ�τερον τα�« δεσποτικα�« Ψορτα�«.

10

15

§ 3: cf. Theoph. 176.24–26; Malal. 364.37–39; Chron. Pasch. 618.20–22 § 4: cf. Theoph.
177.22–178.7; Georg. Mon. 643.4–10; Malal. 369.78sqq. § 5: cf. Theoph. 181.24–31 (–186.2);
Georg. Mon. 628.17–24; Malal. 394.26–401.9; Chron. Pasch. 620.3–629.6; Cramer Anecd.
II.112.19 15–18 5νεκα$νισε – Υεο(: cf. Theoph. 217.17–18; 216.23–24; Georg. Mon. 627.3–7
18–19 5λλ� – Ψορτα�«: cf. Theoph. 222.23–25 (– Ψορτ/ζεσ!αι); Georg. Mon. 627.8–10

T [C][F1]PH[K]

6 post �κωκτητο (�κωκτηντο F1 P H K) add. ο@το« δι0γμ�ν κατ� Ψλλν0ν κα6 π/ση«
α,ρωσε0« �κ$νησεν. ε%ρ]ν δ� πολλο�« τ<ν Ψλλν0ν �ν τωλει το�τ8 (Ψλλν0ν �ν τωλει το�τ8
: �ν τωλει τ<ν Ψλλν0ν H) νοσο(ντα«, δεσμε�σα« κα6 τιμ0ρησ/μενο« φ�βον (φ�φον H) πο-
λ�ν εAργ/σατο, !εσπ$σα« μ�νοψ« (μ�νοψ« : ν�μοψ« H) Bρ!οδ�#οψ« πολιτε�εσ!αι P H K (cf.
Theoph. 180.11–21) (non add. F1) 7 διηγιστωα T ε�ρ#ατο T H K 8 �πιγρ/χαι (sic F1 (et
Theoph. 178.3, Georg. Mon. 643.8)) : %πογρ/χαι T : non adhib. C 9 !�ρα H τ<ν φλι<ν :
τ<ν λοιπ<ν π/ντ0ν 5ντιοξειτ<ν �ν τα�« %περ!�ροι« κα6 το�« φλιο�« H 9–10 γενομωνοψ
(sic F1 (et Theoph.)) : γινομωνοψ T : non adhib. C 10–11 !εο�πολι« T 12 post Σοφ$αν add.
κα6 τ�ν το( Eσ$οψ σαμχ]ν (σαμχ] P) ο^κον μετ� τ<ν 5ρρGστ0ν κα6 τCν ε�σοδον το( πα-
λατ$οψ, τCν ξαλκ�στεγον, τCν (τCν om. H) ?κτοτε κα6 ν(ν ξαλκVν προσαγορεψομωνην δι�
τ� �κ ξαλκ<ν κερ/μ0ν κεξρψσ0μων0ν (κεξρψσ0μων0ν om. H) �στεγ»σ!αι α4τν P H K
(non add. F1) �μβ�λοψ« (sic F1) : δ�ο �μβ�λοψ« P H K 12–13 post 8 Ιοψστινιαν�ν add. τ�ν H
13 post βασιλωα add. 5να!εματ$ζοντε« P K (non add. F1)  post δ� add. πατρ$κιον P H K (non
add. T F1) κα!ωσματι H 14 post Zτι« add. 5νταρσ$α P H K : non adhib. C F1 βελισ-
σαρ$οψ T 14–15 ξιλι/δα« λε : τρι/κοντα πωντε ξιλι/δα« P K : λε ξιλι/δα« H (F1 sim. exhib.
P H K) : non adhib. C 15 post δ� add. �κ !εμελ$0ν P H K : non adhib. C F1 16 E Aοψστινια-
ν�« P post �κκλησ$αν add. ,στωον δ� _τι τ< Ψ#ακισξιλιοστ< μ (?) ?τει 5π� κτ$σε0« κ�σμοψ
Aνδικτι<νο« ιε :ρα πρGτη τV« Uμωρα« το( φεβροψαρ$οψ μην�« εAκοστV γ τ�ν τV« μεγ$στη«
�κκλησ$α« 5νοικισμ�ν, Tρ#ατο ποιε�ν E Aοψστινιαν�« P 17 %π�ρ τ� πρ�τερον : %περτερG-
τερον H τροπ/ριον (τροπαρ2 F1) �ν : τροπ/ρια P H K  post α4τ' add. %π 8 α4το( μελισ-
!ωντα P H K : non adhib. C F1 18 post ψ,�« add. το( !εο( H το( bis exhib. H U ’Kπαπαν-
τC (-αντC non vid. P) : %πανπατC K 5ρξCν (sic F1) : δ<ρον P H K
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7 γωγονε δ� κα6 U πωμπτη σ�νοδο« �π6 α4το(, U κατ� Σεψροψ. τY δ�
δεκ/τ8 ?τει γωγονε τ� πρ<τα �γκα$νια τV« Μεγ/λη« �κκλησ$α«. κα6 τε-
λεψτησ/ση« ΥεοδGρα«, τV« α4το( γψναικ�«, γεγ�νασι τ� �γκα$νια τ<ν
4γ$0ν 8Αποστ�λ0ν. 8 �φ8 ο@ κα6 !ανατικ�ν γωγονεν �ν Κ0νσταντινοψ-
π�λει, :στε μωνειν 5τ/φοψ« το�« 5πο!νaσκοντα« δι� τ� μC �#αρκε�ν
το�« κραββ/τοψ« τ<ν �κκλησι<ν κα6 τ<ν ο�κ0ν �κφωρειν α4το�«. το( δ�
βασιλω0« κραββ/τοψ« ποισαντο« ξιλ$οψ«, �πε6 μC �#ρκοψν, 4μ/#α«
προσωτα#ε πλε$στα« ε4τρεπισ!Vναι κα6 >λογα κα6 το�« τε!νε<τα« �ν
α4το�« �κφωρειν. �κρ/τησε δ� U !νVσι« α"τη μVνα« δ�ο, 8 Ιο�λιον κα6
Αϊγοψστον. γεγ�νασι δ� βροντα6 κα6 5στραπα6 μεγ/λαι κα6 φοβερα6
σφ�δρα, :στε πολλο�« κατακαVναι, 5λλ� κα6 σεισμ�« μωγιστο« κα6
παγκ�σμιο«1 κα6 ?πεσον ο^κοι κα6 �κκλησ$αι πολλα6 �ν Κ0νσταντινοψ-
π�λει, :στε πολλο�« τελεψτVσαι, 5λλ� κα6 τ� τε�ξο« τV« ΞρψσV«
π�ρτη« κα6 U λ�γξη, cν κρατε� E 5νδρι�« το( φ�ροψ1 κα6 �πεκρ/τει U γV
σειομωνη �π6 πολ�. �κ δ� τV« λ�πη« E βασιλε�« εA« τ� γενω!λια το( Ξρισ-
το( κα6 εA« τ� dγια Υεοφ/νια >νεψ στωμματο« προVλ!ε κα6 τ� �# ?!οψ«

20

25

30

35

20 γωγονε – Σεψροψ: cf. Theoph. 217.4–7 (cf. etiam 228.28–229.3); Georg. Mon. 629.1–640.27
21–23 κα6 – 8Αποστ�λ0ν: cf. Theoph. 226.8–9 (de obitu Theodorae); 227.10–12 (de reconse-
cratione ecclesiae SS. Apostolorum) 23–38 �φ 8 – 5ναξαιτ$σει: cf. Georg. Mon. 641.1–642.22
30–38 5λλ� – 5ναξαιτ$σει: cf. Malal. 413.76–414.88; 416.16–24 (terrae motus C/poli)

T [C][F1]PH[K]

20 γωγονε δ� (sic F1) : τY δ� ιδ ?τει α4το( γωγονε P H K 20–21 κα6 – γωγονε om. H K
20 �π6 α4το( om. P : non adhib. C F1 H K 21 post δεκ/τ8 add. α4το( F1 P : non adhib. C H
K post �κκλησ$α« add. γενομωνη« δ� (δ� om. H K) τV« πωμπτη« σψν�δοψ κατ� σεψροψ, το(
5κεφ/λοψ κα6 δψσσεβο(«, κα6 κατ� Wριγωνοψ« �ν κ0νσταντινο�πολει, %π� (%π� – κ0νσταν-
τινοψπ�λε0« om. P (C sim. H K)) πατωρ0ν ρ#ε (5πωξει δ� τV« δ ?τη �νενκοντα)1 Uγο(ντο δ�
ε4τ�ξιο« κ0νσταντινοψπ�λε0«, 5πολλιν/ριο« 5λε#ανδρε$α«, δ�μνο« 5ντιοξε$α«, �π6 βι-
γιλ$οψ (βιγελ$οψ P : βισηλ$οψ H : non adhib. C), π/πα eGμη«, κατ� Wριγωνοψ« κα6 τ<ν
α4το( δογμ/τ0ν, �ν οf« �ληρGδοψν τ�« χψξ�« προgπαρξο�σα« τ<ν σ0μ/τ0ν, τν τε με-
τεμχ�ξ0σιν δο#/ζοντε«, τωλο« τε (post τε add. το( ut vid. P : add. fort. το( K : non adhib. C)
τV« κολ/σε0«, κα6 τ� σGματα (τ� σGμα H) Uμ<ν μC 5ν$στασ!αι �ν τ' 5ναστ/σει τ� α4τ/,
κα6 τCν τ<ν δαιμ�ν0ν εA« τ� 5ρξα�ον 5ποκατ/στασιν (5ποκατ/στασιν κα6 P : non adhib.
C), τ�ν παρ/δεισον 5λληγορο(ντε« (5λληγορε�σ!αι P : non adhib. C) μC γεγενVσ!αι μτε
ε^ναι %π� !εο( αAσ!ητ�ν παρ/δεισον μηδ� (μηδ� (μC δ� P K) : μτε H) �ν σαρκ6 πλασ!Vναι
τ�ν 5δ/μ P H K (non add. F1 : C sim. exhib. P H K) 21–22 κα6 τελεψτησ/ση« (sic F1) : τε-
λεψτησ/ση« δ� P H K 22 γωγονε P 24 :στε (sic F1 et Georg. Mon. 641.2) : h« T : non ad-
hib. C 5πο!νaσκοντα« (sic F1 et Georg. Mon. 641.3) : τε!νε<τα« ut vid. T : νεκρο�« H K : non
adhib. C 25 post τ<ν alt. add. ε4αγ<ν P H K (non add. F1) 26 post �#ρκοψν add. μηδ� ο@-
τοι P H K (non add. F1) 28 α4το�« : α4τα�« H �κρ/τησε (sic F1) : �κρ/τη T : non adhib. C
29 5στεροπα6 H 29–30 μεγ/λαι – σφ�δρα : φρικGδη« H : σφ�δρα K 30 post πολλο�«
add. %π 8 α4τ<ν P H K (non add. F1) 31–32 κ0νσταντινο�πολει T 33 �πεκρ/τει (sic F1 et
Georg. Mon. 642.17–18) : �πεκρ�τη T P : non adhib. C 35 στε�ματο« ut vid. T



142 ΣKΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟK ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟK [Taf. 89–90 : Bekk. 128–29]

5ριστ�δειπνα το( δ0δεκαημωροψ ο4κ �τωλεσεν, 5λλ� π/ντα το�«
πτ0ξο�« διωνειμεν. τCν δ� !/λασσ/ν φασιν 5ναρριξ/ναι �κ το( σεισμο(
μ$λια δ�ο κα6 5πολωσ!αι πλο�α πολλ� �ν τ' το( "δατο« 5ναξαιτ$σει.
?πεσε δ� κα6 E τρο(λλο« τV« Μεγ/λη« �κκλησ$α«, Sν κα6 5νωκτισεν
%χηλ�τερον κα6 κρε$ττονα, ποισα« κα6 τ� δε�τερα �γκα$νια τV« α4τV«
�κκλησ$α« φαιδροτωρ0« κα6 λαμπροτωρ0«. 9 ο@το« μα!]ν περ6 5ρρενο-
φ!�ρ0ν, �ρεψνσα« τε κα6 το�τοψ« ε%ρGν, το�« μ�ν �καψλοτ�μησεν, το�«
δ� καλ/μοψ« B#ε�« �μβ/λλεσ!αι εA« το�« π�ροψ« τ<ν αAδο$0ν �κωλεψσεν
κα6 γψμνο�« κατ� τCν 5γορ�ν !ριαμβε�εσ!αι. %πVρξον μ�ν τ<ν πολιτι-
κ<ν κα6 σψγκλητικ<ν πολλο$, τ<ν δ� 5ρξιερω0ν ο4κ Bλ$γοι, οi δημεψ-
!ωντε« ο"τ0« περιαγ�μενοι γψμνο6 κατ� τCν 5γορ�ν οAκτρ<« �τε-
λε�τησαν1 κα6 γενομωνοψ φ�βοψ μεγ/λοψ ο, λοιπο6 �σ0φρον$σ!ησαν1
Bλολψζωτ0 γ/ρ, φησ$, π$τψ«, _τι πωπτ0κε κωδρο«. 10 ?στησε δ� κα6 τ�ν
κ$ονα τ�ν �πιλεγ�μενον Α4γοψστωαν, �πι!ε6« �π/ν0!εν ?φιππον τCν
α4το( στλην, κρατο(σαν τ' μ�ν 5ριστερj ξειρ6 μVλον σφαιροειδω«, h«
τV« γV« 4π/ση« α4το( κψριε�σαντο«, τCν δ� δε#ι�ν 5νατεταμωνην ?ξοψ-
σαν κα6 οfον εA πρ�« Πωρσα« �μφα$νοψσαν κα6 διακελεψομωνην1 στVτε κα6
τV« ’Ρ0μα$0ν γV« μC �πιβVτε. 11 5πωστειλε δ� κα6 Βελισ/ριον στρατη-
γ�ν μετ� πλ!οψ« 5ναρι!μτοψ κα6 πλο$0ν κα6 ξρψσο( πολλο( κατα-
πολεμVσαι Ο4ανδ$λοψ« κα6 8ΑφρικCν �κπορ!Vσαι. S« 5γξινο$l κα6
φρονσει π/ντα ληmσ/μενο« κα6 Γελμερον �γκρατV ποιησ/μενο«
5νγαγεν �ν τ' π�λει μετ� πλο�τοψ πολλο( κα6 �!ρι/μβεψσεν �ν τY ,π-
πικY, %πατε$αν ποισα« �ν τ' π�λει, :στε 8 Ιοψστινιαν�« μ�ν τY Ψν6 μωρει
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39–41 ?πεσε – λαμπροτωρ0«: cf. Theoph. 232.27–233.3; 238.18–24; Malal. 420.75–81; 429.81sqq.
§ 9: cf. Georg. Mon. 645.1sqq.; Theoph. 177.11–17; Malal. 364.42–365.53 48 Bλολψζωτ0 –
κωδρο«: cf. Za. 11.2 (Bλολψ#/τ0 π$τψ«, δι�τι πωπτ0κεν κωδρο« κτλ.) § 10: cf. Theoph.
224.13–15; Malal. 408.22–25 § 11: cf. Theoph. 188.31–200.15

T [C][F1]PH[K]

36 το( δ0δεκαημωροψ om. H 37 φασιν 5ναρριξ/ναι (5ναριξ/ναι Georg. Mon. 642.2) :
φασιν 5ναξ/ναι T : φασιν 5ναριξ/ναι F1 : 5ναρριξ/ναι φασ6ν P H K : non adhib. C
38 πολλ� om. T : non adhib. C F1 39 κα6 pr. om. P 41 κα6 λαμπροτωρ0« om. H 42 τε
om. F1 P H K : non adhib. C 44 !ριαμβε�εσ!αι (sic F1) : !ριαμβεψ!Vναι P H K : non adhib. C
μ�ν τ<ν : δ� τ<ν μ�ν P H K : non adhib. C F1 45 κα6 om. H 46 κατ� τCν 5γορ�ν γψμνο6 P H
K : non adhib. C F1 οAκτρ<« : δειν<« P 48 Bλολ�ζεται P 49 �πιλεγ�μενον : λεγ�μενον F1
K : om. H Α4γοψστωαν (sic F1) : α4γοψστωα P H K �π/ν0 H 50 α4το( om. H σφαι-
ροειδV T : non adhib. C F1 52 οfον εA : ο,νε� T : om. H πωρσαι« T : non adhib. C F1 53 post
γV« exhib. 4π/ση« α4το( κψριε�σαντο« Pac �πιβα$νεται H 5πεστ/λλει H Βελισ/ριον :
βελισσ/ριον T : βελλισ/ριο« H : βελησ/ριον K 53–54 στρατηγ]ν H 55 ο4ανδλοψ« P
56 κα6 – ποιησ/μενο« : post πολλο( (l. 57) transp. H : om. T (homoeotel.) : non adhib. C F1
Γελμερον : γελμερ H : γελ$μερον K 58 :στε 8 Ιοψστινιαν�« : τ�ν δ� Aοψστινιαν�ν 5μειβ�με-
νον α4τ�ν τV« τοια�τη« μεγ$στη« κα6 παραδ�#οψ (περιδ�#οψ H K) πρ/#ε0« �ν P H K : non
adhib. F1 (C sim. exhib. T)
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το( νομ$σματο« Ψαψτ�ν �γξαρ/#αι, �ν δ� τY Ψτωρ8 Βελλισ/ριον ?νοπλον
κα6 �πιγρ/χαι1 Βελλισ/ριο«, U δ�#α τ<ν ’Ρ0μα$0ν. 5λλ8 οfα E φ!�νο« �ν
μεγ/λ+ ε4δαιμον$l εAG!ει ποιε�ν, nδινε κα6 εA« Βελλισ/ριον1 διαβλη!ε6«
γ�ρ μετωστη τV« 5ρξV« κα6 τV« δ�#η«, κα6 Σολομ<ν 5ντ 8 α4το( στρατη-
γ�« �πωμφ!η1 S« τ� κτη!ωντα Βελλισαρ$8 φψλ/#ασ!αι μC δψνη!ε6« το�«
Ο4ανδ$λοι« π/ντα παρεξGρησεν. 12 oν δω τι« ξαλκε�« 8Ανδρωα« Bν�μα-
τι ?ξ0ν μετ 8 α4το( κ�να #αν!�ν κα6 τψφλ�ν, S« �πο$ει τωρατα1 παρεστ<-
το« γ�ρ α4τY )ξλοψ λ/!ρl το( κψν�« �κομ$ζετο τ� τ<ν ΨστGτ0ν δακ-
τψλ$δια, ξρψσ» τε κα6 5ργψρ» κα6 σιδηρ», κα6 �τ$!ει εA« τ� ?δαφο«,
περισκωπ0ν α4τ� ξGματι. κα6 �πωτρεπε τY κψν$, κα6 �λ/μβανεν κα6
�δ$δοψ Ψκ/στ8 τ� �διον. Eμο$0« κα6 διαφ�ρ0ν βασιλω0ν νομ$σματα
μιγν�μενα 5πεδ$δοψ κατ 8 )νομα. 5λλ� κα6 τ<ν παρεστGτ0ν 5νδρ<ν τε
κα6 γψναικ<ν �πεδε$κνψε τ�« �ν γαστρ6 �ξο�σα« κα6 π�ρνοψ« κα6 μοιξο�«
κα6 �λεμονα« κα6 κνιπο�«1 π/ντα μετ� 5λη!ε$α« �δε$κνψεν, _!εν κα6 ?λε-
γον πνε(μα Π�!0νο« ?ξειν. 13 E δ� α4τ�« βασιλε�« π/μπολλα κτ$σμα-
τα �πο$ησεν !αψμαστ� �κκλησι<ν τε κα6 π�λε0ν κα6 τCν πενταγωφψρον
το( Σαγ/ροψ1 dπερ Προκ�πιο« ,στορικ�« �ν Bκτ] λ�γοι« 5νεγρ/χα-
το. 14 εA« δ� τ� τωλη α4το( τ� περ6 φ!αρτο( κα6 5φ!/ρτοψ κινσα«
δ�γμα 5λλ�τριον τV« ε4σεβε$α« Υεο( �τελε�τησε, προβαλ�μενο« 8 Ιοψστ�-
νον, 5νεχι�ν α4το(, εA« βασιλωα, κοψροπαλ/την τ�τε )ντα. 15 Γελ$μερ
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§ 12: cf. Theoph. 224.15–27; Georg. Mon. 643.20–644.12 § 13: cf. Theoph. 234.15–18 § 14:
cf. Theoph. 240.31–241.5 § 15: cf. Theoph. 197.11–27

T [C][F1]PH[K]

59 �γξαρ/#αι (sic C) : �γξαρ/#α« P H : non adhib. F1 Βελλισ/ριον (sic C) : βελισ/ριον P H
K : non adhib. F1 60 �πιγρ/χα« P Βελλισ/ριο« (sic C) : βελισ/ριο« P H K : non adhib. F1
61 εAG!ει : ε�0!ε H K : ο^δε P : non adhib. C F1 Βελλισ/ριον : βελισ/ριον P : βελησ/ριον K :
non adhib. C F1 63 κτησ!ωντα T H : non adhib. C F1 Βελλισαρ$8 : βελισσαρ$0 T : βελι-
σαρ$0 P : βελλησαρ$0 K : non adhib. C F1 φψλ/#εσ!αι H 64 ο4ανδλοι« P 64–65

Bν�ματι : τοϊνομα P H K : om. F1 : non adhib. C 65 μετ 8  α4το( : με!εα4το( F1 : με! 8  Ψαψτ�ν H
66 α4τY (F1 per comp.) : α4το( P H ΨστGτ0ν (sic F1) : �νεστGτ0ν P H K : non adhib. C
68 περισκωπ0ν : κατακαλ�πτ0ν H ξGματι (F1 per comp.) : ξGματα P K : ξGμασιν H
70 μιγν�μενα om. H K �πεδ$δοψ H 71 �γγαστρ6 H K �ξο�σα« : μω!ει« τε H : μ�!οψ« K
π�ρνοψ« P 72 �λεμονα« (sic F1) : 5νελεμονα« P H K, fort. recte (sic etiam Tafel) π/ντα (F1
per comp.) : 5πλαν<« κα6 P : 5πλαν<« H K : non adhib. C μετ 8  H 72–73 κα6 ?λεγον : ?λεγον
F1 : ?λεγον τ�ν κ�να P H K : non adhib. C 73 E δ� : _!εν E H K post βασιλε�« add. κτ$ζει
κα6 τ�ν �ν τV πηγV να�ν τV« %περαγ$α« !εοτ�κοψ κα6 P H K (non add. F1) 74 !αψμαστ�
om. P H K : non adhib. C F1 πενταγωφψρον (sic F1) : πενταγωφψρα(ν) P H K : an scrib. πε-
τρογωφψραν? 75 Σαγ/ροψ : Σαγγαρ$οψ Bekker post Προκ�πιο« add. E H  77 5λλ�τριον
(F1 per comp.) : 5λλ�τριο« P H : non adhib. C τV« ε4σεβε$α« Υεο( : το( !εο( H προβαλ�-
μενο« Bekker : προβαλλ�μενο« T F1 P H K : non adhib. C 78 κοψροπαλ/την : κοροπαλ/την
T : κοψροπελ/την K : non adhib. C F1 post )ντα add. κατετω!η δ� τ� σ<μα α4το( �ν τY
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Βελλισ/ριον �κφε�γ0ν εA« )ρο« Bξψρ�ν κατωφψγεν ?!νοψ« τ<ν Μα-
ροψσ$0ν. παρ8 α4το�« δ� οϊτε >ρτο« οϊτε ο^νο« οϊτε ?λαιον γε0ργε�ται,
5λλ� κρι!�« κα6 Bλ�ρα« h« >λογα ζYα Ψφ!� σιτ$ζονται. γρ/φει οIν πρ�«
Φαρ�ν Γελ$μερ, Sν Βελισ/ριο« κατωλιπε φψλ/σσειν α4τ�ν, πεμφ!Vναι
α4τY >ρτον κα6 σπ�γγον κα6 κι!/ραν. E δ� Φαρ�« διηπ�ρει περ6
το�τ0ν, q0« rν E τCν �πιστολCν κομ$σα« ?φη, _τι >ρτον μ�ν αAτε�, δι�τι
το(τον �πι!ψμε� γε�σασ!αι κα6 Aδε�ν, σπ�γγον δ� δι� τ� δ/κρψα κα6 τCν
5λοψσ$αν, :στε παραμψ!σασ!αι το�« Bφ!αλμο�«, κι!/ραν δω, _π0« τ�«
σψμφορ�« α4το( �κτραγ8δο$η. τα(τα Φαρ�« 5κο�σα« περιαλγσα« τε
κα6 τCν 5ν!ρ0πε$αν τ�ξην �κμψκτηρ$σα« π/ντα �#ωπεμπεν, _σα
?ξρ+ζεν. 16 Ξοσρ�οψ δ� το( Πωρσοψ τCν dπασαν 5νατολCν ληmζομω-
νοψ 8 Ιοψστινιαν�« Βελισ/ριον �κ τV« δ�σε0« 5γαγGν, στρατηγ�ν 5νατο-
λV« ποισα« κατ� Περσ<ν ?στειλε. E δ� κα!οπλισ!ε6« κα6 κατ� Περσ<ν
στρατε�σα« τοσο(τον το�« πρωσβει« Δαρε$οψ τ' κα!οπλ$σει κα6 στρα-
τιj �#ωπλη#εν, h« �π6 !ραν δV!εν �#ι]ν α4το�« Bφ!ε$«, :στε 5φικομω-
νοψ« πρ�« Ξοσρ�ην %π�σπονδον α4τ�ν ’Ρ0μα$οι« ποιVσαι. τοσο(τον δ�
Βελισ/ριο« �!αψμ/σ!η παρ� Πωρσαι« κα6 ’Ρ0μα$οι« †κα6 ε4δοκ$μησεν,
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§ 16: cf. Theoph. 219.26sqq.

T [C][F1]PH[K]

ναY τ<ν 4γ$0ν 5ποστ�λ0ν πρ�« βορρ»ν, �ν λ/ρνακι βι!ψν' (βι!ψν' : βη!ψν$ H : βι!ηνV K).
U δ� γψνC α4το( !εοδGρα προετελε�τησεν. τCν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« τιμCν �π6 (περ6 H)
α4το( ε�ληφεν πρ<τον μ�ν A0/ννη«, ?πειτα �πιφ/νιο«, τρ$τον μην»«, τωταρτον ε4τ�ξιο«, κα6
μετ� το(τον (μετ� το(τον ut vid. P : μετ 8  α4τ�ν H : μετ� το�τ0ν K) π/λιν A0/ννη« P H K
(non exhib. F1, sed plura om. : non adhib. C) post Γελ$μερ add. δ� H 79 Βελλισ/ριον : βελ-
λισσ/ριον T : βελισ/ριον F1 P K : non adhib. C κατωφεψγεν T : non adhib. C F1 79–80 Μα-
ροψσ$0ν : μαψρισ$0ν T : μαροροψσ$0ν P : μαψροψσ$0ν H K recte : non adhib. C F1 80 post
>ρτο« exhib. oν Pac 81 Ψφ!� : scrib. >νεφ!α (vel 5νωφ!α«) vel sim. (cf. Theoph. 197.15–16: 5λλ�
τ� )λψρα κα6 τ�« κρι!�« h« >λογα ζYα >νεφ!α �σ!$οψσιν) 82 Βελισ/ριο« : βελισσ/ριο« T :
βελλισ/ριο« H : non adhib. C F1 κατωλιπε : κατωλειπε T : κατωλοιπε H : non adhib. C F1
83 α4τY : α4τ�ν P (sic ut vid. P) H : non adhib. C F1 84 rν om. P H K : non adhib. C F1 κο-
μισ/μενο« H K 84–85 αAτε�, δι�τι το(τον om. T : non adhib. C F1 85 �πι!ψμV T
86 :στε om. T : non adhib. C F1 παραμψ!ε�σ!αι H 87 φ/ρα« T (cf. supra) 88 5!ρ0πε$αν
H τ�ξην : τ�ξην supra φ�σιν P �#ωπεμχεν P H K : non adhib. C F1 _σα : _σ0ν P H K : non
adhib. C F1 (cf. Theoph. 197.26–27: _σα ?ξρ+ζεν τY Γελ$μερι) 89 σξοσρ�οψ H 90 Βελι-
σ/ριον (sic F1) : βελισσ/ριον T : βελλισ/ριον H : non adhib. C τV« om. H K post στρατη-
γ�ν add. τV« H K 92 Δαρε$οψ : δαρε$οψ et s.l. ut vid. P2 ξοσρ�οψ : non adhib. C F1 (vide introd.
III.3.1.1) 92–93 κα6 στρατιj (στρατε$α ut vid. P : στρατ$α K) om. H 93 !ραν : !�ραν P H
K : non adhib. C F1 α4το�« Bφ!ε$« : Bφ!ε6« α4το�« P H K : non adhib. C F1 94 %π�σπαδον
H α4τ�ν : α4το�« H K 95 Βελισ/ριο« (sic F1) : βελισσ/ριο« T : βελλισ/ριο« H : non adhib.
C �!αψμ/στη H post κα6 alt. (κα6 om. P) scrib. esse vid. μ»λλον vel sim. sec. Theoph.
221.30–222.1: ο, δ� ’Ρ0μα�οι τ�ν Βελισ/ριον �ν ε4φημ$αι« ε^ξον, μ»λλον [δ�] �νεψδοκιμσαντα
�ν το�τ8 τY ?ργ8, s _τε Γελ$μερ/ κτλ. (vide introd. III.3.1.1) η4δοκ$μησεν H
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s _τε† Γελ$μερα δορψ/λ0τον κα6 Ο4ιττ$γην, το�« δ�ο βασιλε�«, �ν
Βψζαντ$8 Tγαγεν. κατηγορη!ε6« οIν μετ� τα(τα h« �πιβοψλε�0ν 8 Ιοψ-
στινιανY βασιλε� �κ !λ$χε0« τελεψτj, δημεψ!ε$ση« 4π/ση« α4το( τV«
%ποστ/σε0«.

105 8 Ιοψστ�νο«

8 Ιοψστ�νο« �βασ$λεψσεν ?τη ιγ', μεγαλ�δ0ρ�« τε Fν κα6 φιλοκτ$στη«. ?σξε
δ� γψνα�κα Σοφ$αν Bν�ματι. ε4σεβC« δ� Fν κα6 Bρ!�δο#ο« �πεκ�σμησε
τ�« �κκλησ$α« τ�« κτισ!ε$σα« %π� 8 Ιοψστινιανο(, τν τε Μεγ/λην
�κκλησ$αν κα6 το�« 4γ$οψ« 8Αποστ�λοψ«, 5π� τε κειμηλ$0ν κα6 5μφ$0ν
κα6 π/ση« προσ�δοψ. 2 E α4τ�« 5νελ!]ν �ν τY ,πποδρομ$8, τ<ν
δμ0ν στασιαζ�ντ0ν, �δλ0σε το�« μ�ν βενωτοι«, _τι %μ�ν 8 Ιοψστινιαν�«
E βασιλε�« �τελε�τησε, το�« δ� πρασ$νοι«, _τι %μ�ν 8 Ιοψστινιαν�« E βασι-
λε�« ζ'1 κα6 5κο�σαντα τ� μωρη Uσ�ξασαν. 3 E α4τ�« κτ$ζει κα6 τ�
παλ/τια Σοφιαν<ν, �#α$σια κα6 λαμπρ� κα6 %περ!α�μαστα, �π 8 Bν�ματι
τV« γψναικ�« α4το( Σοφ$α«, κα6 τCν νVσον τCν Πρ$γκιπον, S oν προ-
/στιον α4το(, κατασκεψ/σα« κα6 �κε�σε παλ/τιον. E α4τ�« ?κτισε κα6
τCν �κκλησ$αν τ<ν 4γ$0ν 5ποστ�λ0ν Πωτροψ κα6 Πα�λοψ �ν τY Bρφα-
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2 Iustinus II. regnavit a. 565–578

97–99 κατηγορη!ε6« – %ποστ/σε0«: cf. Theoph. 238.6–17; 240.24–26  cap. 105, § 1: cf.
Theoph. 241.16–20; 241.26–242.4; Georg. Mon. 654.16–17 § 2: cf. Theoph. 243.4–9 9–12 E –
παλ/τιον: cf. Theoph. 243.10–14; Georg. Mon. 654.17–19 12–15 E – σταψρ0τν: cf.
Theoph. 244.7–12; Cedr. I.684.13–15

T [C][F1]PH[K]

96 _τε (sic F1) : _τι T (vide supra) : non adhib. C Ο4ιττ$γην Tafel : ο4ττ$γην T : οψτ 2γειν F1 : E
%mτ$γην P : Aοψτ$γην H : οψιττ$γην K : non adhib. C : fort. scrib. Ο4$ττιγιν (vide introd. III.3.1.1)
cap. 105.1 8 Ιοψστ�νο« : Aοψστ�νο« E νωο« κοψροπαλ/τη« in mg. C : βασιλε$α Aοψστ$νοψ F1 :
Aοψστ�νο« E μικρ�« 5νεχι�« Aοψστινιανο( P : Aοψστ�νο« E μικρ�« H K 2 post 8 Ιοψστ�νο« add.
E μικρ�« P H K (non add. F1) 3 post δ� pr. add. κα6 H γψνα�καν H 6 post προσ�δοψ
add. ο@το« oν τ' Aδωl ε4Vλι#, πλατ�« (πλατ�« : ε%ρ�« H), εϊογκο«, %π�γλαψκο«, �π$#αν!ο«,
σπαν$ζ0ν τCν γενει/δα, δειλ�«, B#�!ψμο«, 5πονενοημωνο«, 5σ�μβοψλο« κα$, κα!/περ ε^πον,
φιλοκτ$στη« κα6 μεγαλ�δ0ρο« P H K (non add. F1) 5νελ!]ν �ν τY ,πποδρομ$0 5νελ!]ν H
τ<ν : κα6 τ<ν P H K : non adhib. C F1 7 %μ�ν om. P 7–8 E βασιλε�« Aοψστινιαν�« H K
8–9 8 Ιοψστινιαν�« E βασιλε�« : E βασιλε�« P : E βασιλε�« Aοψστινιαν�« H K 11 α4το( γψ-
ναικ�« H Πρ$γκιπον : πρ$γκηπον T : πργκηπον F1 12 �κε� F1 P H K : non adhib. C post
παλ/τιον add. ?κτισε δ� κα6 τ�ν (τ� H) λεγ�μενον ξρψσοτρ$κλινον, τ�ν �ν (τ� �ν H) τY πα-
λατ$8, �κ !εμελ$0ν P H K (non add. F1) 13 τCν �κκλησ$αν : τ�ν να�ν P
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νοτροφε$8. 5λλ� κα6 τ�« δ�ο 4χ$δα« τ<ν Βλαξερν<ν E α4τ�« προσω!η-
κεν, h« ε^ναι τCν �κκλησ$αν σταψρ0τν. 4 ΝαρσV« δ� E κοψβικοψλ/ριο«
tγαπ»το παρ� το( βασιλω0«, δι� κα6 �λοιδορε�το εA« α4τ�ν %π� τ<ν εA0-
!�τ0ν �σ0« π/ντα %πονοε�ν1 Sν 5πωστειλεν �ν 8Αλε#ανδρε$l κατ� �ξ-
!ρ<ν πολεμ$0ν, κα6 διεπρ/#ατο πρ/#ει« 5ρ$στοψ«. ο@το« E ΝαρσV«
?κτισε τ�ν να�ν τV« %περαγ$α« Υεοτ�κοψ, �ν u κα6 λε$χανα τ<ν 4γ$0ν
μαρτ�ρ0ν Πρ�βοψ, Ταρ/ξοψ κα6 8Ανδρον$κοψ 5πω!ετο. 5 Τιβωριον δω,
τ�ν κ�μητα τ<ν �#κοψβιτ�ρ0ν, 5πωστειλε κατ� τ<ν Ο"νν0ν �#ελ-

15

20

§ 4: cf. Theoph. 243.32–244.5 20–22 Τιβωριον – μωρη: cf. Theoph. 246.32–247.2

T [C][F1]PH[K]

15 post σταψρ0τν (σταψρ0τν om. H) add. καλλ0π$σα« τ' τ<ν κι�ν0ν κα6 (post κα6 add.
τ<ν H) μαρμ/ρ0ν ποικιλ$l P H K (non add. F1) κοψβικοψλλ/ριο« H 16 δι� κα6 : κα6 δι�
το(το H 17 post Sν add. κα6 P �ν 5λε#ανδρε$α : εA« 5λε#/νδρειαν P H K : non adhib. C F1
κατ� : κατ 8  P H : non adhib. C F1 18–19 ο@το« – Υεοτ�κοψ om. T (F1 sim. exhib. P H K) : non
adhib. C 20 post Πρ�βοψ add. κα6 H post 5πω!ετο add. _στι« να�« τ� ναρσο( λωγεται. ο@το«
E Aοψστ�νο« σψνεξ<« �νοσηλε�ετο, _!εν ο, δψν/σται τ� τ<ν πτ0ξ<ν Zρπαζον κα6 ο4δεν�«
�φε$δοντο (�φε$δετο H). κα$ ποτε το( βασιλω0« �π6 (εA« H K) πρ�κενσον (πρ�κεψσον H) �#ελ-
!�ντο« �πεβ�0ν, _τι πλε�στον παρ� τ<ν δψναστ<ν βλαπτ�μενοι (an scrib. βλαπτ�με!α?).
το( δ� βασιλω0« 5γανακτσαντο« εf« τι« τ<ν �ν τωλει παρρησιασ/μεν�« φησι τY βασιλε�1
προξειρισ/τ0 με, δωσποτα, U βασιλε$α σοψ �νGπιον 4π/ντ0ν (π/ντ0ν H K) ?παρξον, κα6
βεβα$0σε μωξρι λ Uμερ<ν μC ε%ρ$σκεσ!αι τ�ν 5δικο(ντα s 5δικο�μενον1 κα6 ε4!ω0« προε-
ξειρ$σ!η ?παρξο«, h« κα6 το( βασιλω0« 5ποδε#αμωνοψ το(τον. τ' δ� q0!εν �π6 τ� (τ� om. H)
το( �π/ρξοψ κα!$σαντο« (κα!$σα« H K) βVμα κα6 γψναικ�« ξρα« α4τY προσελ!ο�ση«
κα6 φησ/ση«, h« μ/γιστρ�« τι« κα!ρπασεν α4τV« τCν dπασαν ο4σ$αν κα6 δι� το(το
εA« 5πορ$αν κατωστη, ?φη E ?παρξο« 5πελ!ε�ν α4τCν μετ� σφραγ$δο« α4το( κα6 (κα6 om. H)
εAπε�ν τY μαγ$στρ8 παραγενωσ!αι πρ�« α4τ�ν δικαιολογη!ησ�μενον (δικαιολογη!ησ�με-
νον : 5πολογησ�μενον H : δικαιολογισ�μενον K). 5πελ!ο(σα οIν U γψνC ο4κ tκο�σ!η, 5λλ�
κα6 (κα6 om. H K) μ»λλον �τ�φ!η. E δ� ?παρξο« αI!ι« qνα τ<ν κοψρσ�ρ0ν 5ποστε$λα« �λ!ε�ν
τ�ν μ/γιστρον t#$οψ. �κε�νο« δ� παραλογισ/μενο« vκεν �ν τ' προελε�σει. το( δ� �π/ρξοψ �ν
τY ,ππικY το(τον �κδεξομωνοψ, κλη!ωντο« α4το( εA« Ψστ$ασιν μετ� (μετ� : παρ� P) το(
βασιλω0«, εAσVλ!εν E ?παρξο« �ν τY παλατ$81 κα6 μηνψ!ε6« �κελε�σ!η εAσελ!ε�ν το( βασιλω0«
Ψστι0μωνοψ, κα6 εAσελ!]ν ?φη πρ�« τ�ν βασιλωα (πρ�« τ�ν βασιλωα ?φη H)1 εA μ�ν D προσω-
τα#/« μοι, w βασιλε(, μC φε$δεσ!αι τ<ν το�« πτ0ξο�« 5δικο�ντ0ν, οxτινε« rν wσι, φψλ/ττει«,
γν<!$ με τελειο(ντα τCν �μCν %π�σξεσιν. εA δ� μεταμελ�μενο« φ$λοψ« μ»λλον σεαψτY ποιε�«
κα6 σψνεστιj«, γν<!ι κ5μ� παραιτο�μενον τCν τοια�την δοψλε$αν. E δ� βασιλε�« φησι πρ�«
α4τ�ν1 εA �γG εAμι E 5δικ<ν, �#αν/στησ�ν με 5π� το( !ρ�νοψ1 εA δ� qτερ�« τι« τ<ν (post τ<ν
add. σ�ν H K) �μο6 σψνεστι0μων0ν, μC φε$δοψ. E δ� α4τ$κα τ�ν μ/γιστρον βια$0« 4ρπ/σα« κα6
(κα6 : κ5ν H K) τ' ξαλκ' καταβ�« κα6 5κο�σα« τV« (post τV« add. τε H) γψναικ�« κα6 το(
μαγ$στροψ, κα6 (κα6 om. H K) γνο�«, h« ο4 μικρ<« (μικρ�ν H) α"τη %π8 α4το( tδικ!η, τ�χα«
α4τ�ν κα6 τ�« τV« κεφαλV« α4το( τρ$ξα« κε$ρα« κα6 γψμν�ν (γψμν�ν scripsi : γψμν< P K : om.
H) )ν8 �πικα!$σα« δι� μωση« τV« π�λε0« α4τ�ν �!ρι/μβεψσεν, τ' δ� γψναικ6 τCν dπασαν
α4το( περιοψσ$αν 5πωδ0κεν. �κ το�τοψ οIν dπαντε« �σ0φρον$σ!ησαν P H K (non add. F1)
Τιβωριον δω (sic F1) : ο@το« δ� E Aοψστ�νο« (ο4στ�νο« H) τιβωριον P H K : non adhib. C
21 �#κοψβιτ�ρ0ν (sic F1) (-ητ�ρ0ν H) : �#κοψσσατ�ρ0ν P : �#κοψσατ�ρ0ν K Ο"νν0ν :
ο"νο0ν F1 :οϊνν0ν P K :οϊν0ν H 21–22 post �#ελ!�ντ0ν add.δ� T (non add. F1) : non adhib. C
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!�ντ0ν κα6 λεηλατο�ντ0ν τ� !ρlκYα μωρη. ε^τα ν�σ8 ληφ!ε6« κα6
Τιβωριον Aδιοποιησ/μενο« κα$σαρα 5νηγ�ρεψσεν. 6 κτ$ζει δ� κα6 τ�
παλ/τια τ� �ν τY 8 Ιοψλιανο( λιμωνι �π 8 Bν�ματι τV« γψναικ�« α4το(
Σοφ$α«, 5ποκα!/ρα« τ�ν λιμωνα κα6 μωσον το( λιμωνο« ,δρ�σα« στλα«
δ�ο α4το( τε κα6 τV« γψναικ�« α4το(, μετονομ/σα« τ�ν λιμωνα
Σοφ$α«. 7 ν�σ8 δ� βαρη!ε6« προσεκαλωσατο τ�ν τε 5ρξιερωα κα6 τCν
σ�γκλητον π»σαν κα6 5γαγ]ν τ�ν Τιβωριον παροψσ$l π/ντ0ν προε-
β/λετο α4τ�ν βασιλωα, εAπ]ν τ/δε1 E Υε�« 5γα!�ν σε ποισα« α4τ�«,
ο4κ �γG, τ� σξVμα τV« βασιλε$α« σοι δ$δ0σιν1 τ$μησον α4τY, xνα τι-
μη!'« %π8 α4το(1 μC �πιξα$ρ+« αxμασι1 μC κοιν0ν'« φ�νοι«1 μC κακ�ν 5ντ6
κακο( 5ποδ�«1 μC μηνι'« τινι, h« κ5γG1 κ5γ] γ�ρ μηνιε6« ?πταισα κα6
σφαλε6« 5πωλαβον κατ� τ�« 5νομ$α« μοψ1 5λλ� δικ/σοψ με �ν τY ΥεY
μετ� το�« %ποβαλο(σι με τα(τα1 μC �παρ!'« �π6 τ' τιμ' τV« βασιλε$α«
σοψ1 ο"τ0« ?ξε το�« π/ντα« h« Ψαψτ�ν1 γν<!ι, τ$« o« κα6 τ$« ε^ ν(ν, μC
%περφανο« y« το�« Eμοφ�λοι« κα6 ο4ξ 4μ/ρτ+«. ο^δα«, τ$« Tμην1 κα6 τ$
εAμι ν(ν, τ�ν !/νατον �ν Bφ!αλμο�« Eρ<ν; π/ντε« ο@τοι ο, παριστ/μενοι
δο(λο$ εAσι κα6 τωκνα σοψ. τY στρατY πρ�σεξε1 5ν/νδροψ« κα6 5σψνω-
τοψ« μC προξειρ$ζ+1 μ σε πεισ/τ0σαν, _τι κα6 ο, πρ� σο( ο"τ0«
διεγωνοντο. τα(τα παρεγγψ< σοι κα6 παραιν< 5φ8 Jν ?πα!ον. περιοψ-
σ$α« ο, ?ξοντε« 5πολαψωτ0σαν α4τ<ν ξρησ$μ0«1 το�« μC ?ξοψσιν, εA
5γα!ο$, δGρησαι. ο^δα«, _τι τ<ν σπλ/γξν0ν μοψ σ� προετ$μησα. τCν

25

30

35

40

22–23 ε^τα – 5νηγ�ρεψσεν: cf. Theoph. 247.28–31 § 6 (cf. § 3): cf. Georg. Mon. 654.17–19; cf.
etiam Theoph. 250.8–13 § 7: cf. Theoph. 248.14–249.11

T [C][F1]PH[K]

23 post Aδιοποιησ/μενο« add. δι� τ�« 5νδραγα!$α« α4το( P H K (non add. F1) 24 α4το(
γψναικ�« H 26 α4το( alt. om. P 27 δ� : τε H K βαρψν!ε6« H τ�ν om. H 28 παρ-
οψσ$l : �νGπιον H 28–29 προεβ/λετο Bekker : προεβ/λλετο T F1 P H K : non adhib. C
29 post τ/δε add. !ε�« H 30 τ� – βασιλε$α« post σοι transp. P δ$δ0σιν (-οσιν T) : δ$δ0μι
H K α4τY : α4τ�ν P 30–31 τιμη!'« : τιμη!ε�« T : τιμη!ε6« H K 31 �πιξα$ρ+« : �πι-
ξα$ρει« T H K : �πιξα$ροι« F1 : non adhib. C κοινGνει H K 32 5ποδ�« (sic T) : 5ποδGη« F1 :
5ποδιδY« P H K : non adhib. C : fort. scrib. 5π�δο«, cf. �π$δο« cap. 130.6 μηνι'« (μηνιC« T :
μηνιV« P) : μηνιε�« H K : μην�ει« F1 : fort. (sed non necesse vid.) scrib. μην$+« 33 σαφαλε�« H
δικ/σοψ με : δικ/σ0μ F1 : δ$κασον P H K : δικ/σομαι Bekker Tafel (e Cedreno) : non adhib. C
34 μετ� om. T F1 : non adhib. C το�« %ποβαλο(σι : το�« %ποβ/λλοψσι F1 : τ<ν %ποβαλ�ντ0ν
P : τ<ν %ποβαλλ�ντ0ν H K : non adhib. C με τα(τα (με F1 per comp.) : μοι τα(τα P H K :
non adhib. C �παρ!'« : �παρ!ε6« F1 : �παρ!ε�« H K τ' om. P H K (quod exhib. F1) 35 h«
Ψαψτ�ν : hσεαψτ�ν F1 : h« σεαψτ�ν P K post γν<!ι add. τ� H 35–36 μC %περφανο« y«
om. H 36 ο^δα P H K : non adhib. C F1 κα6 alt. om. H K τ$ : τ$« P H K : non adhib. C F1
37 ο, om. P 38 εAσι post σο� transp. H 39 προξειρ$ζ+ : προξειρ$ζει T H : προξειρ$ζοψ F1 :
non adhib. C 40 παρεγγψ< σοι : παρεγγι<σαι H 41 5πολαψωτ0σαν : 5πολαβωτ0σαν
T : 5πολεβωτ0σαν H : non adhib. C F1 41–42 εA 5γα!ο$ : 5γα!<« H
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μητωρα σοψ, τν ποτω σοψ δωσποιναν γενομωνην, σωβοψ κα6 τ$μα1 δο(λο«
γ�ρ oσ!α πρ�τερον, ν(ν δ� γενο( ψ,�« α4τV«. τα(τα εAπ�ντο« το( βα-
σιλω0« κα6 το( κα$σαρο« �ν το�« ποσ6ν α4το( πεσ�ντο« ?φη E βασιλε�«1
εA !ωλει«, εAμ$1 εA ο4 !ωλει«, ο4 ζ<. E Υε�«, E τ�ν ο4ραν�ν κα6 τCν γVν
ποισα«, �νωβαλεν εA« τCν σCν καρδ$αν κα6 >λλα, D �πελα!�μην εAπε�ν
σοι. τελεψτσαντο« δ� α4το( �κρ/τησε Τιβωριο«. 8 �π6 8 Ιοψστ$νοψ Ναρ-
σV« κτ$ζει τCν τ<ν Κα!αρ<ν �πιλεγομωνην μονν, �κκλησ$αν περικαλλV
κατασκεψ/σα«. E 8 Ιοψστ�νο« 5νακαιν$ζει κα6 τ�ν μωγαν 5γ0γ�ν Ο4/λεν-
το«. κτ$ζει δ� κα6 qτερον 5γ0γ�ν, τ�ν λεγ�μενον 8Αδρ/νην, δαχ$λειαν
"δατο« τ' π�λει ξορηγσα«. 9 �π6 α4το( ξειροτονε�ται 8 Ι0/ννη« πα-
τρι/ρξη«, E Νηστεψτ«.

106 Τιβωριο«

Τιβωριο« �βασ$λεψσεν ?τη δ'. 2 το�τοψ 5νελ!�ντο« �ν τY ,πποδρομ$8
?κρα#ε τ� μωρη1 �δ0μεν, �δ0μεν τCν α4γο�σταν ’Ρ0μα$0ν. E δ�

45

50

2 Tiberius regnavit a. 578–582

50–51 E – Ο4/λεντο«: cf. Theoph. 248.2–3 § 9: cf. Theoph. 251.22–24  cap. 106, § 1: cf.
Theoph. 252.13; Georg. Mon. 656.13 2–9 το�τοψ – α4γο�στα: cf. Theoph. 249.22–31

T [C][F1]PH[K]

43 γενομωνην (sic F1) : γινομωνην T : non adhib. C 44 α4τV« om. H K 45 βασιλε�« : post
haec lacunam suspicatus est Tafel 46 !ωλη« T : non adhib. C F1 ο4 pr. om. H K ο4 ζ< : ο4κ
w P 47 �νωβαλεν : �μβ/λειοι P : �μβ/λλει H : �μβ/λει K : non adhib. C F1 τCν καρδ$αν σοψ
H K 48 post Τιβωριο« add. ο@το« οIν E Aοψστ�νο« τ�ν να�ν το( 5ρξιστρατγοψ, τ�ν ?κ τι-
νο« 5δ� �κε�σε κατοικο(ντο« προσαγορεψ�μενον, ?κτισω τε κα6 �καλλGπισεν P H K (non add.
F1) post �π6 add. α4το( (α4το( το( H K) P H K (non add. F1) 48–49 ΝαρσV« (sic F1) :
5ρσε�« T 49 μονν om. F1 H : non adhib. C 50 E om. P H K (quod exhib. F1) κα6 om. H K
50–51 Ο4/λεντο« (post Ο4/λεντο« add. %π� σεισμο( καταπτ0!ωντα P) – 5γ0γ�ν om. H K
52–53 �π6 – Νηστεψτ«: re vera Iohannes IV. post mortem Iustini patriarcha factus est
53 post Νηστεψτ« add. τελεψτσαντο« το( βασιλω0« �τω!η τ� σ<μα α4το( �ν τY Uρz8
�ν λ/ρνακι λεψκ' (λεψκ' om. H) προικονησ$8, h« αϊτ0« κα6 U γψνC α4το( σοφ$α. τCν
δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« 5ρξCν διε�πε π/λιν ε4τ�ξιο«, 5νακλη!ε6« τV« �#ορ$α« P H K (non add.
F1) cap. 106.2 post δ' (sic F1 : πωντε P H K (ut P H K etiam C, sed fort. e Theoph. : δ' Georg.
Mon.)) add. ο@το« oν τCν μ�ν το( σGματο« 5ναδρομCν (το( σGματο« 5ναδρομCν : Uλικ$αν
το( σGματο« κα6 5ναδρομCν H) τωλειο«, εϊστη!ο«, ε4�μματ�« τε (τε om. H) κα6 Bλ$γον
%π�γλαψκο«, #αν!Cν ?ξ0ν τCν (τCν om. H) τρ$ξα (τρ$ξαν H) τV« κεφαλV« κα6 τ� γωνειον,
λεψκ�« τCν ξροι�ν κα6 τ� πρ�σ0πον 5ν!ηρ�«, 5γα!�« τε κα6 μεγαλ�χψξο« εA« %περβολν
P H K (non add. F1) 3 ?κρα#ε : ?κρα#αν F1 P H K : non adhib. C ε�δ0μεν, ε�δ0μεν P
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�δλ0σεν1 U >ντικρψ το( δημοσ$οψ λοετρο( Διηγηστω0« �κκλησ$α οIσα
EμGνψμ�« �στι τ' α4γο�στl. ε4φμησαν οIν τ� μωρη1 8Αναστασ$α«
α4γο�στη« πολλ� τ� ?τη. U δ� Σοφ$α, U το( 8 Ιοψστ$νοψ γψν, �πλγη
τCν χψξν1 ο4 γ�ρ {δει ?ξειν α4τ�ν γψνα�κα κα6 δι� το(το προσεφι-
λιG!η α4τY �π6 8 Ιοψστ$νοψ, πε$σασα α4τ�ν προβαλωσ!αι εA« βασιλωα
τ�ν Τιβωριον, βοψλομωνη γVμαι α4τ�ν κα6 με�ναι α4γο�στα. τα�την δ�
κατγαγε Τιβωριο« εA« τ� παλ/τιον τ� �ν τY 8 Ιοψλιανο( λιμωνι, κελε�σα«
κοψβικοψλαρ$οψ« κα6 Ψτωροψ« τιν�« ε^ναι εA« %ποψργ$αν α4τV« κα6 δια-
τηρε�ν α4τν. �τ$μα δ� α4τCν �σα μητρ6 ποι<ν π»σαν !εραπε$αν
α4τV«. 3 ο@το« ?κτισε κα6 τ� δημ�σιον Βλαξερν<ν λοψτρ�ν κα6 πολλ�«
�κκλησ$α« κα6 #εν<να« 5νενω0σεν. 4 ο@το« Μαψρ$κιον κα6 ΝαρσVν κατ�
Περσ<ν 5πωστειλε. Μαψρ$κιον δ� %ποστραφωντο« μετ� ν$κη« μεγ/λη«
�δω#ατο α4τ�ν E βασιλε�« μετ� τιμV« πολλV« κα6 γαμβρ�ν α4τ�ν εAσε-
ποισατο, hσα�τ0« κα6 Γερμαν�ν �ν τ' Ψτωρl !ψγατρ$, 5μφοτωροψ«
ποισα« κα$σαρα«. 5 φαγ]ν δ� σψκ�μορα πρGιμα 5#ιο!ωατα πεφαρ-
μαγμωνα κα6 μωλλ0ν τελεψτ»ν Μαψρ$κιον βασιλωα 5νηγ�ρεψσεν.

5
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9–11 τα�την – α4τV«: cf. Theoph. 250.8–13 § 3: cf. Theoph. 251.16–17 § 4: cf. Theoph.
251.24–252.4 § 5: cf. Theoph. 252.5–11

T [C][F1]PH[K]

4 λοψτρο( H διtγεστω0« H : διηγιστω0« K 5 α4γο�στl (α4γο(στα T) : α4γο�στη F1 P
H K : non adhib. C 6 U alt. om. P 7 γψνα�καν H 8 πε$σασα : πε$σασ!αι F1 : κα6 ?πεισεν
P H K : non adhib. C 9 α4γο�στα (sic F1 : per comp. K) : α4γο(σταν P H 10 τ� �ν τY om.
T (F1 sim. exhib. C P H K) Aοψλιαν< H 12 �τ$μη H 13 post ?κτισε add. τε κα6 κα-
τεκ�σμησε P H K (non add. F1) post δημ�σιον add. τ<ν (τ�ν F1) F1 P H K (C sim. exhib. F1 P
H K) λοετρ�ν P 14 post 5νενω0σεν add. ο@το« κα6 τ�ν (τ� H) λεγ�μενον ξρψσοτρ$κλινον
�ν τY παλατ$8 �πεκ�σμησω τε κα6 κατελ/μπρψνεν, τ�ν πρGην %π� Aοψστ$νοψ �κ !εμελ$0ν
κτισ!ωντα C P H K (non add. F1) 15 %ποστραφωντο« : %ποστρωχαντο« F1 : %ποστραφωντα
P H K : non adhib. C 16 α4τ�ν pr. (sic F1) om. P H K : non adhib. C μετ� τιμV« πολλV« om.
H K α4τ�ν alt. om. H K 16–17 post εAσεποισατο add. �π6 !ψγατρ6 α4το( κ0νσταντ$νl
P H K (non add. F1) 17 post Γερμαν�ν add. πατρ$κιον τ�ν �ν τ' 5φρικ' στρατηγο(ντα P
H K (non add. F1) �ν (sic F1) : �π6 P H K post Ψτωρl add. α4το( P H K (non add. F1) : non ad-
hib. C 18 post δ� add. κα6 P
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107 Μαψρ$κιο«

Μαψρ$κιο« �βασ$λεψσεν ?τη κ'. ο@το« ?σξεν γαμβρ�ν Bν�ματι Φιλιπ-
πικ�ν, S« ?κτισε μονCν �ν Ξρψσοπ�λει �π 8 Bν�ματι α4το(. στρατηλ/τη«
δ� παρ� Μαψρικ$οψ προξειρισ!ε6« κα6 5ναλαβ]ν τ� στρατε�ματα κατ�
Περσ<ν �ξGρει, πολλ�« 5νδραγα!$α« κατ 8 α4τ<ν �νδεικν�μενο« dμα
’Ηρακλε$8 στρατηγY. 2 κτ$ζει δ� Μαψρ$κιο« τ� Καριανο( κα6 τ�ν �ν
α4τY ?μβολον, %πογρ/χα« �ν α4τY τ�« α4το( πρ/#ει«. κα6 τCν λιτCν δ�
τCν �ν Βλαξωρναι« τελε�σ!αι τV« %περαγ$α« Υεοτ�κοψ διετ�π0σε κα6
τCν προωλεψσιν 5παρτ$σα« κα6 τ� �ν α4τα�« δημ�σιον λοψτρ�ν. ο@το«
κτ$ζει τ�ν να�ν τ<ν 4γ$0ν Τεσσαρ/κοντα )ντα πλησ$ον το( Σταψρ$οψ.
3 �π6 το�τοψ Ξαγ/νο«, E τ<ν 8Αβ/ρ0ν 5ρξηγ�«, τ�« σπονδ�« διαλ�σα«
�π6 τCν Υρ}κην �ξGρει κα6 πολλ� στρατε�ματα τ<ν ’Ρ0μα$0ν 5νε�λε.
το( δ� βασιλω0« κατ 8 α4το( �#ι�ντο« κα6 �ν τY Δα0ν$8 γενομωνοψ τ'
νψκτ6 �κε$ν+ γ�ναιον ?τικτε κα6 οAκτρ�« φ0ν�« tφ$ει. E δ� βασιλε�«
5πωστειλε μα!ε�ν τ� σψμβ�ν κα6 ε^δεν παιδ$ον γεννη!�ν >νεψ Bφ!αλμ<ν
κα6 βλεφ/ρ0ν, μτε ξε�ρα« μτε βραξ$ονα« ?ξον, πρ�« δ� τ� Aσξ$ον
Aξ!�ο« ο4ρ� προσπεφψκψ�α %πVρξεν α4τY. 5λλ� κα6 εA« τ� ?κτο!εν το(

5

10

15

2 Mauricius regnavit a. 582–602

2 Μαψρ$κιο« – κ': cf. Theoph. 252.14–18; Georg. Mon. 656.15–16 2–6 ο@το« – στρατηγY:
cf. Theoph. 272.22–23 (de monasterio Deiparae); 253.26sqq.  § 2: cf. Theoph. 261.13–16;
Georg. Mon. 656.16–17 § 3: cf. Theoph. (de ominibus) 268.14–21; 272.31–273.1; (de bellis in
Persas) 254.3sqq.; 257.11sqq. etc.; Georg. Mon. 656.17–657.4

T [C][F1]PH[K]

1 post Μαψρ$κιο« add. E γαμβρ�« τιβερ$οψ P 3 α4το( (sic F1) : τV« !εοτ�κοψ P H K
στρατηλ/τη« (sic F1) : στρατηγ�« P H K 4 δ� om. H 5 �ξGρει (sic F1) : �ξGρησεν P H
K 7 α4το( (F1 per comp.) : fort. scrib. α%το( : non adhib. C post πρ/#ει« add. κα6 5ριστε$α«
C P H K (non add. F1) δ� om. P H K (quod exhib. F1) 8 post Βλαξωρναι« add. τCν κα-
λοψμωνην πρεσβε$αν, τCν κατ� παρασκεψCν τελοψμωνην, E α4τ�« P H K (sim. exhib. C : non
add. F1) 8–9 τV« – προωλεψσιν : διετ�π0σεν hσα�τ0« κα6 τCν προωλεψσιν τV« %περαγ$α«
!εοτ�κοψ P H K (F1 sim. exhib. T) : non adhib. C 9 λοψτρ�ν : λοετρ�ν P et fort. K 10 τ�ν :
κα6 τ�ν F1 P K : om. H : non adhib. C post να�ν add. τV« %περαγ$α« !εοτ�κοψ, Eμο$0« κα6
H post Σταψρ$οψ (στρο( H) add. ο@το« οIν E μαψρ$κιο« :ρμητο �κ τV« τ<ν καππαδοκ<ν
ξGρα«. oν δ� τ' Aδωl (Uλικ$α H) μεσVλι#, ε4σ!εν«, λεψκ�ξροψ«, στρογγ�λην ?ξ0ν τCν )χιν,
πψρρ/κη«, 5ναφ/λα«, εϊριν, ε4πGγ0ν (sic vel 5- P : 5π�γ0ν H), κειρ�μενο« τ� γωνειον, κα!�
(κα!� P) e0μα$οι« �στ6ν ?!ο« (ε^!ο« H) P H K (non add. F1) 11 Ξαγ/νο« : ξ/γγανο« T : σα-
γ/νο« H 5ρ/β0ν H τ�σπονδ�« T 12 Υρ}κην �ξGρει (ξ0ρε� P H K) : !ρακ�0ν ξ0ρ$0ν
F1 : non adhib. C 14 tφ$ει : 5φ$ει H 15 ε^δεν : ε^δον F1 P H K (cf. Theoph. 268.19: ε^δον, sed
ε^δεν in app.) : non adhib. C γενη!�ν e γενη!ωντα P 16 μτε βραξ$ονα« ?ξον : ?ξ0ν μτε
βραξ$0να« H Aσξ�ον T F1 H 17 ο4ρα�ον προσπεφψκ<« H ?κτο!εν : ?#0!εν F1 P H K :
non adhib. C
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Βψζαντ$οψ ξ0ρ$α �τωξ!ησαν qνα μ�ν παιδ$ον τετρ/ποψν, κα6 qτερον δικ�-
ρψφον. ο, δ� τ�« ,στορ$α« γρ/φοντε« λωγοψσιν μC σημα$νειν 5γα!� τα�«
π�λεσιν, �ν αf« τ� τοια(τα τ$κτονται. τ' δ� α4τ' Uμωρl κα6 E xππο« το(
βασιλω0« διερρ/γη πεσGν. 4 E δ� το�τοι« οA0νισ/μενο« %πωστρεχεν �ν
τ' π�λει, Πρ$σκον 5ποστε$λα«, τ�ν �διον γαμβρ�ν, κατ� Σκψ!<ν μετ�
παντ�« το( στρατο(1 οi το�« Σκ�!α« νικσαντε« 5ντVρον κατ� το( βα-
σιλω0«. μηνι<ν δ� �π 8 α4το�« E βασιλε�«, πολωμοψ σψγκροτη!Vναι
μωλλοντο« μετα#� ’Ρ0μα$0ν κα6 βαρβ/ρ0ν %πω!ετο Μαψρ$κιο« E βασι-
λε�« τY στρατηγY τY καταπιστεψ!ωντι τ� στρ/τεψμα προδο(ναι
το�τοψ« το�« πολεμ$οι« δι8 cν 5νταρσ$αν κατ 8 α4το( �μελωτησαν1 _περ
κα6 γωγονεν. σψνελφ!η οIν πλV!ο« πολ�, κα6 Tγαγον α4το�« ο, Σκ�!αι
�#0νη!Vναι παρ� ’Ρ0μα$0ν. �δλ0σε δ� E βασιλε�« τY Ξαγ/ν8 δ0ρε�ν
α4τY π/ντα« 5πολψ!Vναι. E δ� 5ντεδλ0σεν1 5ποδ$δ0μι π/ντα« κατ�
χψξCν ν�μισμα κομιζ�μενο«. το( δ� βασιλω0« μC 5νασξομωνοψ δο(ναι
5ν� Zμισψ νομ$σματο« t#$0σε λαβε�ν E β/ρβαρο«. κα6 μηδ� το(το κα-
ταδε#αμωνοψ !ψμ0!ε6« E β/ρβαρο« 5πωκτεινε ξιλι/δα« δGδεκα �ν τY
Κ/μπ8 το( τριβοψναλ$οψ. 5 _!εν �κ το�τοψ �μισ!η Μαψρ$κιο« %π�
π/ντ0ν. E δ� μεταμελη!ε6« κα6 τ� μωλλον κριτριον �ννοσα« εxλετο
μ»λλον �ντα(!α τCν 4μαρτ$αν 5πολαβε�ν κα6 μC �π6 το( φοβερο(
κριτηρ$οψ κα6 ποισα« δεσει« �γγρ/φοψ« 5πωστειλεν ε�« τε το�« πατρι-
αρξικο�« !ρ�νοψ« κα6 εA« 5σκητρια κα6 μοναστρια μετ� δGρ0ν πολ-
λ<ν, _π0« εϊ#ονται περ6 α4το(, xνα τCν 4μαρτ$αν �ντα(!α 5πολ/β+.
6 προεσκανδαλ$ζετο δ� κα6 εA« Φιλιππικ�ν, γαμβρ�ν α4το(, δι� τ� φ
γρ/μμα. ο"τ0« γ�ρ ε^πον Μαψρ$κιον α4τ�ν διαδωξεσ!αι. S« δι8 _ρκ0ν
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40

§ 4–9: cf. Georg. Mon. 658.18–661.5 24–28 πολωμοψ – γωγονεν: cf. Theoph. 278.32–34
28–34 σψνελφ!η – τριβοψναλ$οψ: cf. Theoph. 278.34–280.8 34–35 _!εν – π/ντ0ν: cf.
Theoph. 280.10–11 35–39 E – 5πολ/β+: cf. Theoph. 284.21–285.1 § 6: cf. Theoph. 285.1–4

T [C][F1]PH[K]

18 qνα : ~ν F1 P H K, fort. recte : non adhib. C 19–20 μC – π�λεσιν post τ$κτονται P transp.,
sed signo indicavit ante �ν αf« ponendum esse 20 τ� om. F1 P H K et Georg. Mon. 23 5ντV-
ρον (sic F1) : 5ντ»ραι P : 5νταρσ$αν H K 23–24 post βασιλω0« add. �βοψλε�οντο P H K
(non add. F1) 24 μηνι<ν : μην�0ν F1 : ?μεινε P : �μνιε K : �μνει H : non adhib. C
25 βαρβ/ρ0ν (sic F1) : 5β/ρ0ν P K : 5ρ/β0ν H 27 το�τοψ« : το�τοι« H K 28 σψνωλα-
βον H 29 ξαγγ/ν0 T : non adhib. C F1 30 post 5πολψ!Vναι add. εA τCν εAρνην φιλε� P H
K (non add. F1) 5ποδ$δ0μοι T 31 post χψξCν add. ~ν P H K (non add. F1) κομισ/μενο«
H δ� om. P δο(ναι om. F1 H K : non adhib. C 32–33 post καταδε#αμωνοψ add. το(
βασιλω0« P H K (non add. F1) 34 post τριβοψναλ$οψ (sic F1 : τριβοψλαλ$οψ T : τριβοψλ$οψ
H : τριβοψναλ$0 K) add. τ� �ν πλησ$ον το( Ψβδ�μοψ P H K (non add. F1) 36 �ντα(!α om. T
38 post κα6 alt. add. εA« H 39 εϊ#0νται P 40 προεσκαδαλ$ζετο P δ� : γ�ρ H 40–41 φ
γρ/μμα (sic F1) : φ/μα T : non adhib. C 41 γ�ρ om. H K εAπ]ν H  post Μαψρ$κιον
(μαψρικ$0 P) add. _τι μωλλει φ P H K (F1 sim. exhib. P H K) : non adhib. C S« (sic F1) : E δ� P H K
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πολλ<ν �πληροφ�ρει Μαψρ$κιον κα!αρ�« ε^ναι τV« %ποχ$α« τα�τη«.
7 το( δ� Μαψρικ$οψ τ�ν Υε�ν ,κετε�σαντο« ’ρψσ!Vναι τV« 4μαρτ$α« ε^δεν
�ν�πνιον τοιο(τον, h« _τι λαο( πλε$στοψ παρεστ<το« τ' εAκ�νι το(
Ξριστο( �ν τ' Ξαλκ' π�λ+ το( παλατ$οψ φ0νC �γωνετο �κ τV« εAκ�νο«
λωγοψσα1 5γ/γετω μοι Μαψρ$κιον. Sν 5γαγ�ντε« παρωστησαν, κα$ φησιν
U !ε$α φ0ν1 πο( !ωλει«, w Μαψρ$κιε, 5ποδGσ0 σοι1 �ντα(!α s �ν τY
μωλλοντι αA<νι; E δ� γεν�μενο« ?ντρομο« 5ποκρι!ε6« ε^πεν1 φιλ/ν!ρ0πε
Κ�ριε, Jδε κα6 μC �κε�!εν1 κα6 ε4!ω0« �κωλεψσεν �κδο!Vναι α4τ�ν τε κα6
τCν γψνα�κα κα6 τ� τωκνα κα6 π»σαν τCν σψγγωνειαν α4το( Φ0κj τY
στρατηλ/τ+. 8 διgπνισ!ε6« οIν 5πωστειλεν ε4!�« τ�ν παρακοιμGμενον
α4το( 5γαγε�ν Φιλιππικ�ν1 S« �ν τοια�τ+ :ρl Aδ]ν τ�ν παρακοιμGμε-
νον κα6 τV« Ψαψτο( ζ0V« 5πογνο�« �τσατο κοιν0νVσαι κα6 ο"τ0«
5πaει πρ�« τ�ν βασιλωα, καταλιπ]ν τCν γψνα�κα �π6 σ/κκοψ κα6 σπο-
δο( !ρηνο(σαν. �λ!]ν δ� πρ�« τ�ν βασιλωα ?πεσεν �ν το�« ποσ6ν α4το(.
E δ� βασιλε�« �#ελ!ε�ν �κωλεψσε τ�ν παρακοιμGμενον κα6 α4τ�« ?πεσεν εA«
το�« π�δα« Φιλιππικο( λωγ0ν1 σψγξGρησ�ν μοι, 5δελφω, _τι Zμαρτ�ν
σοι πολλ/1 σ� γ�ρ %πεν�οψν τ' ζ0' μοψ �πιβοψλε(σαι1 5λλ� ν(ν ?γν0ν
5!Yον ε^να$ σε. παρακαλ< οIν σε εAπε�ν μοι, εA γινGσκει« �ν το�« τ/γμασι
Φ0κ»ν τινα στρατηλ/την. E δ� Φιλιππικ�« ?φη1 qνα γινGσκ0. S« πρ�
καιρο( πεμφ!ε6« �κ το( στρατο( 5ντωλεγε τY κρ/τει σοψ. κα6 E βασιλε�«
?φη1 πο$α« �στ6 γνGμη«; E δ� ε^πεν1 δειλ�« κα6 !ρασ�«. E δ� βασιλε�« ?φη1
εA δειλ�«, κα6 φονε�«1 κα6 διηγσατο E βασιλε�« α4τY τ� �ν�πνιον. E δ�
ε^πεν1 �δε, π<« γρ/μμα τY ΥεY ο4 λε$πει, δωσποτα, u !ωλει δο(ναι τCν
βασιλε$αν. 9 ?φ!ασε δ� κα6 E 5ποσταλε6« μαγιστριαν�« φωρ0ν 5π�κρι-
σιν �κ τ<ν 4γ$0ν, _τι E Υε�« τCν μ�ν χψξν σοψ σzζει, δε#/μενο« τCν
μετ/νοι/ν σοψ, τV« δ� παρο�ση« ζ0V« μετ� πολλV« !λ$χε0« κα6
κινδ�ν0ν �κπ$πτει«1 dπερ 5κο�σα« Μαψρ$κιο« �κ χψξV« η4ξαρ$στησε τY
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§ 7: cf. Theoph. 285.4–16 § 9: cf. Theoph. 286.9–14; Georg. Mon. 661.6–12

T [C][F1]PH[K]

42 κα!αρ�« : κα!αρ<« F1 : κα!αρ�ν H 43 το( – ,κετε�σαντο« (sic F1) : E δ� μαψρ$κιο« τ�ν
!ε�ν ,κετε�σα« P H K 44 το( om. P 46 με H 49 �κε�!εν (sic F1) : �κε� P H K et Georg.
Mon. 660.8 50 post γψνα�κα add. α4το( H α4το( : om. H 51 στρατιGτ+ C (C ut vid. e
Theoph.) F1 P H K 52 τοια�τ+ scripsi sec. Georg. Mon. 660.13 : τ' α4τ' T F1 P H K : non
adhib. C 54 5πaει (sic F1) : 5πε$η T H : non adhib. C 56 �κωλεψσεν �#ελ!ε�ν F1 P H K (κε-
λε�σα« �#ελ!ε�ν Theoph. 285.31 et Georg. Mon. 660.18 (sed aliquot mss. inverso ordine)) : non
adhib. C post παρακοιμGμενον add. κα6 �#ελ!�ντο« P H K (non add. F1) κα6 α4τ�« ?πεσεν
(sic F1) : ?πεσε κα6 α4τ�« P H K 57 post π�δα« add. α4το( το( H 58 post %πεν�οψν add.
�ν H 59 εA γινGσκει« (sic F1) : �πιγινGσκει« T : non adhib. C 60 τινα (sic C F1) : τιν�ν T
στρατιGτην C F1 P H K 63 κα6 alt. – βασιλε�« om. H 64 �δε ex ε^δε P τY – λε$πει (sic F1)
: ο4 λε$πει τY !εY P H K u !ωλει δο(ναι (sic F1) : _ταν !ωλει (!ωλη P) δο(να$ τινι P H K
66–67 δε#/μενο« – σοψ om. H K 68 post 5κο�σα« add. κα6 H
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ΥεY. 10 κατεσκε�ασε δ� στωμμα U Σοφ$α, U το( 8 Ιοψστ$νοψ γψν, κα6
Κ0νσταντ$να, γψνC Μαψρικ$οψ, τY βασιλε� %περφψ�« κα6 %πωρτιμον. E δ�
το(το !εασ/μενο« κα6 !αψμ/σα«, τ' Uμωρl το( 4γ$οψ Π/σξα 5πελ!]ν
�ν τ' �κκλησ$l το(το 5νω!ηκε τY ΥεY. 11 το( με!οπGροψ δ� κατα-
λαβ�ντο« κα6 το( βασιλω0« γρ/χαντο« Πωτρ8 τY στρατηγY παρα-
ξειμ/σαι �ν τ' τ<ν Σκλ/β0ν ξGρl 5ντε�πεν E λα�«1 _!εν ο, >ρξοντε« εA«
~ν τ� πλ!η σψνα!ρο$σαντε« προβ/λλονται εA« βασιλωα Φ0κ»ν τ�ν
στρατηλ/την. το( δ� Πωτροψ κα6 τ<ν λοιπ<ν 5ρξ�ντ0ν �ν τ' π�λει
παραγενομων0ν κα6 το(το τY βασιλε� εAπ�ντ0ν, Μαψρ$κιο« τ� κατ 8
α4το( μ�σο« το( λαο( εAδG«, μεσο�ση« νψκτ�« 5ποδψσ/μενο« εAσVλ!εν
εA« δρ�μ0να σ�ν τ' γψναικ6 κα6 το�« τωκνοι« φε�γ0ν τCν �παν/στασιν
το( λαο(. κα6 μετ� κινδ�νοψ εA« τ�ν dγιον Α4τ�νομον διασ0!ε$«, βοψλ�-
μενο« ε�« τι φρο�ριον Bξψρ�ν καταφψγε�ν ο4κ �σξψσεν. α�φνη« γ�ρ
�πιτ$!ενται α4τY σφοδρ�τατοι π�νοι κα6 5ρ!ρ$τιδε«, :στε κε�σ!αι
α4τ�ν 5μετακ$νητον. 12 E δ� Φ0κ»« %π� το( λαο( δεξ!ε6« εAσVλ!εν �ν
τ' π�λει κα6 εA« τ� βασ$λεια. τ�ν δ� ψ,�ν α4το( Υεοδ�σιον 5πωστειλε
πρ�« Ξοσρ�ην, τ�ν Περσ<ν βασιλωα, 5ναμνσα« α4τ�ν τ�« εA« α4τ�ν
ε4εργεσ$α«, κα6 h« δι8 α4το( τCν βασιλε$αν Περσ<ν �κρ/τησεν. Ξοσρ�η«
τCν τ<ν Περσ<ν 4!ρο$σα« δ�ναμιν κατ� ’Ρ0μα$0ν �ξGρησεν �π6 Φ0κj
κα6 πολλ�« π�λει« κα6 ξGρα« τ<ν ’Ρ0μα$0ν �π�ρ!ησεν.
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§ 10: cf. Theoph. 281.13–18 § 11: cf. Theoph. 286.14–21; 288.21–28; Georg. Mon. 661.13–662.8
83–84 E – βασ$λεια: cf. Georg. Mon. 662.11–14 84–86 τ�ν – �κρ/τησεν: cf. Theoph. 288.29–
289.2 86–88 Ξοσρ�η« – �π�ρ!ησεν: cf. Theoph. 290.14–16

T [C][F1]PH[K]

69 U pr. om. F1 P H K : non adhib. C 71 post τ' add. α4τV P H K (non add. F1) 5νελ!]ν H
72 με!οπGροψ (sic F1) : μετοπGροψ P H K 73 τY om. H K 73–74 post παραξειμ/σαι
add. μετ� τ<ν ταγμ/τ0ν P H K (non add. F1) 74 τ<ν Σκλ/β0ν (sic F1) : τ<ν σκλαβ<ν T :
το( σκλ/βοψ Pac : non adhib. C 75 σψνα!ρο$σαντε« (sic F1) : σψναγαγ�ντε« P H K
76 στρατηλ/την (sic Georg. Mon.) : στρατιGτην F1 P H K : non adhib. C εA« τCν π�λιν P
77 παραγενομωνοψ H 78 τY λαY Pac εAδG« : AδGν H post μεσο�ση« add. τV« P H (non
add. F1) post νψκτ�« add. τCν βασιλικCν �σ!Vτα P H K (non add. F1) 78–79 εAσVλ!εν εA«
δρ�μ0να : εA« δρGμονα εAσελ!]ν H 79 τ' om. H φε�γει H 81 αAφν$διον H K 82 σφοδ-
ρ�τατοι (F1 per comp.) : σφοδροτ/τη« P K : σφοδρ0τ/τοι H : non adhib. C κα6 5ρ!ρ$τιδε«
(5!ρ$τιδε« T) : κα6 5ρ!ρτιδε« F1 : 5ρ!ρ$τιδο« P H K : non adhib. C 83 post λαο( add. κα6
το( δμοψ τ<ν πρασ$ν0ν P H K (non add. F1) 83–84 �ν τ' π�λει : εA« τCν π�λιν F1 P K :
πρ�« τCν π�λιν H : non adhib. C 84 βασ$λεια (sic F1 Georg. Mon. 662.14 Theoph. 289.23) :
παλ/τια T : non adhib. C post 5πωστειλε add. μαψρ$κιο« P H K, fort. recte (non add. F1)
85 ξ0σρ�ην T Περσ<ν βασιλωα : βασιλωα περσ<ν μετ� γραμμ/τ0ν P H K : non adhib. C
F1 5ναμνσα« α4τ�ν (sic F1) : 5ναμιμνησκ�ντ0ν P : 5ναμιμνσκ0ν H K εA« α4τ�ν :
α4τ<ν H 86 post βασιλε$αν add. τ<ν H K post �κρ/τησεν (κατεκρ/τησεν P K) add. ?κ-
τοτε ο4δε6« ?γν0, τ$ γωγονεν E α4τ�« (α4τ�« : ψ,�« μαψρικ$οψ H) !εοδ�σιο«. τCν δ� τV«
5ρξιερ0σ�νη« 5ρξCν διε�πεν A0/ννη« P H K (non add. F1) post Ξοσρ�η« (sic F1 : ξ0σρ�ην
T) add. δ� F1 P H K : non adhib. C 88 κα6 pr. – ξGρα« : πολλ�« π�λει« H πορ!σα« H
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108 Φ0κ»« E τ�ραννο«

Φ0κ»« E τ�ραννο« �βασ$λεψσεν ?τη η', στωχα« κα6 Λεοντ<, τCν γψνα�κα
α4το(, εA« α4γο�σταν. 2 εA« δ� τ� ,ππικ�ν 5νελ!�ντο« κα6 στ/σε0«
γενομωνη« περ6 προτιμσε0« τ�ποψ το�« μωρεσιν ?κρα#αν ο, δVμοι1
E Μαψρ$κιο« ο4κ 5πω!ανεν, 5λλ� ζ'1 �ρ0τη!τ0. E δ� 5λ/στ0ρ κινε�ται
πρ�« τ�ν φ�νον Μαψρικ$οψ. κα6 Tξ!η Μαψρ$κιο« δωσμιο« εA« τ�ν
Ε4τροπ$οψ λιμωνα. προκολ/ζ0ν δ� α4τ�ν E μιαιφ�νο« τ' !ε0ρ$l το�«
πωντε >ρρενα« ψ,ο�« α4το( ?μπροσ!εν α4το( σφαγVναι προστ/ττει.
E δ� Μαψρ$κιο« φιλοσοφ<ν τY δψστψξματι σψνεξ<« �πεφ!ωγγετο1
δ$καιο« ε^, Κ�ριε, κα6 δικα$α U κρ$σι« σοψ. τV« δ� τι!ηνV« %ποκλεχ/ση«
~ν �κ τ<ν πωντε παιδ$0ν κα6 τ� �διον 5ντιδιδο�ση« πρ�« 5να$ρεσιν
E Μαψρ$κιο« ο4 κατεδω#ατο, 5λλ� τ� �διον �πεζτησεν �λ!ε�ν κα6 α4τ�
5ναιρε!Vναι1 κα6 ο"τ0« κα6 α4τ�« 5ναιρω!η, το( 5!λ$οψ Φ0κ» προσ-
τ/#αντο« τ�« το�τ0ν κεφαλ�« �ν τY Κ/μπ8 το( τριβοψναλ$οψ 5ποτε!V-
ναι. κα6 �#ρξοντο ο, τV« π�λε0« κα6 �!εGροψν α4τ/«, q0« ο@ �πGζεσαν,
κα6 τ�τε σψνεξGρησεν α4τ�« το�« πο!ο(σιν 5ποδο!Vναι. 3 τCν δ�
Μαψρικ$οψ γψνα�κα σ�ν τα�« τρισ6 !ψγατρ/σιν α4τV« μετ 8 ο4 πολ� δια-
βλη!ε�σαν h« κατ 8 α4το( μελετ<σαν 5νε�λεν �ν τY μGλ8 τ<ν
Ε4τροπ$οψ. ο4 μCν δ� 5λλ� κα6 π»σαν τCν σψγγωνειαν Μαψρικ$οψ διG-
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2 Phocas regnavit a. 602–610

2 Φ0κ»« – η': cf. Theoph. 290.21–25; Georg. Mon. 662.10–11 2–3 στωχα« – α4γο�σταν: cf.
Theoph. 289.24–25  § 2: cf. Theoph. 289.29–290.12; 290.31–291.4; Georg. Mon. 662.14–
663.13 § 3 : cf. Theoph. 295.7–9; Georg. Mon. 664.2–5

T [C][F1]PH[K]

1 E τ�ραννο« om. H 2 Λεοντ< : Λεοντ$α apud Theoph. 289.24 3 post α4γο�σταν add.
ο@το« E φ0κ»« oν κεντψρ$0ν (κεντψρ$0ν : μ�ν τηρ$ον H : κεντψρ$ον K) τ' τ/#ει, τCν το( σG-
ματο« 5ναδρομCν μωσο«, δ�σμορφο«, �κπληκτικCν (�κπλητικCν H) ?ξ0ν τCν )χιν κα6 τCν
τρ$ξα (τρ$ξαν H) πψρ$ζοψσαν, σ�νοφρ�« τε κα6 τ� γωνειον κειρ�μενο«, ?ξ0ν ο4λCν �π6 τV«
παρει»« α4το(, Zτι« �ν τY !ψμο(σ!αι α4τ�ν �μελα$νετο, οAνοβαρ«, α,μοξαρC« κα6 πρ�«
γψνα�κα« (γψνα�κα H) �πτοημωνο«, φοβερ�« κα6 !ρασ�« �ν τY φ!ωγγεσ!αι, 5σψμπα!C« κα6
!ηριGδη« τ�ν τρ�πον P H K (non add. F1) 4 γενομωνη« (sic F1) : γινομωνη« T : non adhib.
C 5 E pr. om. P H (quod exhib. F1) ο4κ – ζ' : ζV ο4κ 5πω!ανεν P E δ� (sic F1) : τ�τε E P H
K 6 Μαψρικ$οψ om. H 7 κολ/ζ0ν H 8 α4το( om. H 10 τι!ηνV« : sic pro τι!νη«
mss. 11 post πωντε add. βασιλικ<ν C P H K (non add. F1) τ� om. T1 : quod add. s.l. T2 vel T3

13 ο"τ0« (sic F1) : ο"τ0 P K 5ναιρω!η : �τμ!η F1 : 5πετμ!η τCν κεφαλν P H K : non ad-
hib. C post Φ0κ» add. το(το H 13–14 post προστ/#αντο« add. κα6 H 15 α4τ/ H
�πGζεσαν (�πGζεσαν vel �πGζησαν P) : 5πGζεσαν H 16 α4τ� P H K : non adhib. C F1
17 τα�« : το�« H post τρισ6 add. α4το�« H 17–18 διεβλ!ησαν H 18 μελετ<σαν (sic F1) :
μελετGσαι T : μελετGσαι1 D« κα6 H : non adhib. C τ<ν : το( F1 P H K : non adhib. C
19 post σψγγωνειαν add. α4το( το( P H K (add. α4το(, sed. om. Μαψρικ$οψ F1) : non adhib. C
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λεσεν E παρ/νομο«. 4 ?κτοτε Φιλιππικ�« 5ποκειρ/μενο« κα6 ,ερ0σ�νην
λαβ]ν �ν Ξρψσοπ�λει διατελ<ν Uσ�ξ0« �τελε�τησεν. κα6 5π� τ�τε ο4
διωλειπε τ' πολιτε$l δψστψξματα ποικ$λα τε κα6 5λλεπ/λληλα1 _ τε
γ�ρ Ξοσρ�η« E Πωρση« τCν εAρνην διωλψσε, κα6 5Αβαροι τCν Υρ}κην
�δa0σαν κα6 >μφ0 τ� στρατ�πεδα τ<ν ’Ρ0μα$0ν διωφ!ειραν, κα6 ξει-
μ]ν βαρ�τατο« γωγονεν, :στε παγVναι τCν !/λασσαν κα6 το�« Aξ!�α«
τε!ν/ναι. 5 ποισαντο« δ� α4το( ,ππικ�ν κα6 τ' Ψσπωρl πολλY ο�ν8
ξρησαμωνοψ κα6 βραδ�νοντο« 5νελ!ε�ν ?κρα#εν E δVμο«1 5ν/τειλον,
Φ0κ»1 π/λιν τ�ν κα(κον ?πιε«1 π/λιν τ�ν νο(ν 5πGλεσα«1 �φ8 οf« μανε6«
πολλο�« tκρ0τηρ$ασεν κα6 πολλ<ν κεφαλ�« 5πωτεμεν. το( δ� )ξλοψ
π(ρ εA« τ� πραιτGριον βαλ�ντο« �#Vλ!ον π/ντε« ο, δωσμιοι κα6 ?φψ-
γον. 6 E δ� α4τ�« Φ0κ»« κτ$ζει 5ρμαμωντον τ� �ν πλησ$ον τ<ν πα-
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20–21 ?κτοτε – �τελε�τησεν: cf. Theoph. 293.22–23; Niceph. Brev. 2.58–62 21–26 κα6 –
τε!ν/ναι: cf. Theoph. 290.12–16 (–24 διωφ!ειραν); Georg. Mon. 664.6–15 24–26 κα6 alt. –
τε!ν/ναι: cf. Theoph. 297.11–12; Georg. Mon. 664.13–15  § 5: cf. Theoph. 296.25–297.4;
Georg. Mon. 664.16–665.6

T [C][F1]PH[K]

20 post παρ/νομο« add. τ� δ� σ<μα (post σ<μα add. α4το( το( H) μαψρικ$οψ κα6 τ� τV« γψ-
ναικ�« α4το( (τ� τV« γψναικ�« α4το( : τV« γψναικ�« H K) κα6 τ<ν τωκν0ν α4τ<ν �τω!ησαν
�ν τY σεμνε$8 το( 4γ$οψ μ/ρτψρο« μ/μαντο«, _περ ?κτισε φαρεσμ/νη« (φαρασμωνη« P), E
�π6 το( κοιτ<νο« το( βασιλω0« Aοψστ$νοψ, πλησ$ον τV« #ηροκωρκοψ π�ρτη« (τV«
#ηροκωρκοψ π�ρτη« : το( #ηροκο�ρκοψ τV« π�τη« H : το( #εροκωρκοψ π�ρτη« K). �πεγρ/φη
δ� τY (τ� H) τ/φ8 α4τ<ν �λεγε�ον τ�δε1 D δ� (δ� scripsi (an pro D δ� scrib. Jδε?) : D δ 8  P H K)
�γ] (�γ] U P) τριτ/λαινα κα6 5μφοτωρ0ν βασιλ0ν (βασιλε$0ν H K) | τιβερ$οψ !ψγ/τηρ
μαψρικ$οψ τε δ/μαρ, | U πολ�παι« βασ$λεια κα6 U δε$#ασα λοξε$+ (λογξ$η H), | h« 5γα!�ν
τελω!ει κα6 πολψκοιραν$η, | κε�μαι σ�ν τεκωεσσι (τεκωσι H : τωκεσι K) κα6 Uμετωρ8 (Uμετωρ0ν
H) παρακο$τ+ | δμοψ 5τασ!αλ$+ κα6 μαν$+ στρατ$η«. | α�, α�, τV« νι�βη« ?μπνο�« εAμι
νωκψ«. | ?τλην τV« Ψκ/βη« πολ� ξε$ρονα, τV« Aοκ/στη«. | να$, να6 τ�ν γενωτην, τ$ μ/την τ�
νεογν� ?κτειναν, | 5ν!ρGπ0ν κακ$η« μηδ�ν �πιστ/μενα; | Uμετωροι« πετ/λοισι (πετ/λοι«
H) κατ/σκιο« ο4κωτι eGμη. | e$ζα γ�ρ �κλ/σ!η !ρηmκ$οι« 5νωμοι« P H K (non add. F1) post
?κτοτε : add. E δ� F1 : add. δ� P K : non adhib. C 21 ξρψσοψπ�λει P 5π� τ�τε : ?κτοτε H
22 διωλειπε (sic F1) : διωλιπε P K πολιτε$l : π�λει H K �π/λληλα P 23 ξ0σρ�η« T
5Αβαροι : 5β/ρει« P : >βαρι« H K : β/ρβαροι C : non adhib. F1 ( 5Αβαροι Georg. Mon. 664.9 :
5Αβαρει« Theoph. 290.15) 24 �δa0σαν : �δησαν P, sed 0 s.l. : διωλψσεν H : �δασεν K : διG-
λεσαν C : non adhib. F1 στρατ�πεδα : στρατε�ματα H K 27 βραδ�ν0ν H ?κρα#εν :
?κρα#αν F1 H : ?κραζεν P : non adhib. C δVμοι F1 H (E δVμο« : ο, δμοι H) : non adhib. C
28 post Φ0κ» add. μC �#ερξομωνοψ δ� α4το( τ/ξιον πρ�« τCν !ωαν ?φη E δVμο« P H K (non
add. F1) fort. scrib. π/λιν !εA«" sec. Georg. Mon. 664.19 Theoph. 296.27 (C sic e Theoph.) (vi-
de introd. III.3.1.1) κα(κον (sic F1) : κα�ξον H ?πιε«1 : fort. ?πιε«; etc. (i.e. cum signo inter-
rogationis, vide introd. III.3.1.1) 5πGλεσε« H 30 βαλ�ντο« scripsi sec. Georg. Mon. 665.6
Theoph. 297.2 (C sic e Theoph.) : βαλλGντο« T : β/λοντε« F1 : β/λλοντο« P : �μβαλ�ντ0« H :
β/λοντο« K 31 κτ$ζει om. P 5ρμ/μεντον P H K 31–32 παλατ$0ν : πλατε$0ν T : om.
F1 : non adhib. C
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λατ$0ν τV« Μανα�ρα«, στσα« κα6 κ$ονα κτιστ�ν κα6 τCν στλην α4το(
�π/ν0!εν. 7 E δ� γαμβρ�« α4το( Κρ$σπο«, E πατρ$κιο«, μC %ποφωρ0ν
Eρ»ν το�« τε 5δ$κοψ« φ�νοψ« κα6 τ� δειν� τ� %π� Φ0κ» γιν�μενα ?γρα-
χε πρ�« ’Ηρ/κλειον, στρατηγ�ν �ν 8Αφρικ' )ντα μετ� στ�λοψ _π0«
5νωλ!0σι κατ� το( τψρ/ννοψ Φ0κ». E δ� α4τ�« ’Ηρ/κλειο« �# 8ΑφρικV«
πλο�α πολλ� �#οπλ$σα« κα6 στρατ�ν τCν Κ0νσταντινο�πολιν κατωλα-
βεν �πιφερ�μενο« κα6 τCν 5ξειροπο$ητον εAκ�να το( Κψρ$οψ κα6 Υεο �ψ
Uμ<ν. κα6 πολωμοψ κροτη!ωντο« μετα#� Φ0κ» κα6 ’Ηρακλε$οψ εA« τ�ν
Σοφ$α« λιμωνα Uττη!ε6« E 5λιτριο« ?φψγεν εA« τ� βασ$λεια. 8 Φ0τιν�«
δω τι« %π� Φ0κ» εA« τCν σ�ζψγον 5δικη!ε$«, εAσελ!]ν μετ� στρατι0τ<ν
εA« τ� βασ$λεια, 5τ$μ0« �κ το( !ρ�νοψ το(τον 5ναστσα« κα6 τV« βασι-
λικV« �σ!Vτο« 5πογψμνGσα« τ�ν >!λιον Φ0κ»ν κα6 μωλαινα ξιτ<να
�νδ�σα« κα6 κλοι� περι!ε6« >τιμον πρ�« ’Ηρ/κλειον 5πγαγεν1 Sν !εα-
σ/μενο« ε^πεν1 ο"τ0«, >!λιε, τCν πολιτε$αν διzκησα«. E δ� 5πεγν0σμωνο«
Fν ?φη1 σ� κ/λλιον κα6 κρε�ττον ?ξει« διοικVσαι. κα6 �κωλεψσεν ’Ηρ/κλειο«
πρ<τον μ�ν τ�« ξε�ρα« κα6 το�« π�δα« α4το( �κκοπVναι, ε^! 8 ο"τ0« κα6
το�« nμοψ« α4το( 5κρ0τηριασ!Vναι κα6 τ� αAδο�α �κτμη!Vναι κα6 κοντY
5ναρτ»σ!αι δι� τ�« 5μωτροψ« "βρει«, D« ?πρα#εν, ?πειτα δ� κα6 τCν κε-
φαλCν 5ποτμη!Vναι, τ� δ 8 5πολειφ!�ν σ<μα το( δψσ0ν�μοψ σψρ�ν
κατ� τCν το( Βο�« λεγομωνην 5γορ�ν τY πψρ6 παραδο!Vναι. 9 μονα-
ξ�« δω τι« dγιο«, :« φασι, �π6 τ<ν Uμερ<ν το( Φ0κ» πρ�« τ�ν Υε�ν δια-
δικαζ�μενο« ?λεγεν πολλ/κι«1 Κ�ριε, δι� τ$ τοιο(τον παρ/νομον βασιλωα
δωδ0κα« το�« Ξριστιανο�«; oλ!ε δ� α4τY φ0νC 5ορ/τ0«, _τι ξε$ρονα
το�τοψ ο4ξ ε@ρον πρ�« τCν κακ$αν τ<ν )ντ0ν �ν τ' π�λει.
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33–36 E pr. – Φ0κ»: cf. Theoph. 295.27–296.1; Niceph. Brev. 1.20–29 36–40 E – βασ$λεια:
cf. Theoph. 298.15–18; 299.5–7; Georg. Mon. 665.9–14; Niceph. Brev. 1.7–20 § 8: cf. Theoph.
299.7–8; Georg. Mon. 665.15–666.13; Niceph. Brev. 1.35–48

T [C][F1]PH[K]

32 Μανα�ρα« : μαγνα�ρα« F1 P H K : non adhib. C post στσα« add. �ν μωσ8 α4το( (α4τ<ν
Η) P H K (non add. F1) 34 γεν�μενα H 35 �ν 8Αφρικ' )ντα (sic F1) : )ντα �ν 5φρικV P H K
post μετ� add. το( P 36 α4τ�« ’Ηρ/κλειο« : re vera filius eius cum eodem nomine 37 τCν
Κ0νσταντινο�πολιν (sic F1) : τV κ0νσταντινο�πολη T : non adhib. C 44 5τ$μ0« H 45 post
ο"τ0« add. w H διzκησα« (διο$κησα« H) : vide introd. III.3.1.1 46 κρε$ττονα H K
47 α4το( om. T (quod exhib. F1 et Georg. Mon.) : non adhib. C �κκοπVναι (sic F1) : κοπε�ναι
T : non adhib. C 48 α4το( : α4το�« α4τ�ν H 48–49 κα6 pr. – 5ναρτ»σ!αι (5ναρτ»σ!αι
scripsi sec. Georg. Mon. 666.10 : 5νηρτ»σ!αι T : 5ναρτε�σ!αι F1 : 5ναρτη!Vναι P : 5νηρτV-
σ!αι? in app. Tafel : non adhib. C) om. H K 49 κα6 om. H 50 δ 8  5πολειφ!�ν : δ� %ποληφ!�ν
F1 : δ� καταλειφ!�ν P H K : non adhib. C 52 :« φασι om. F1 H K : non adhib. C τ�ν (sic F1)
om. C P K 52–53 δικαζ�μενο« C F1 P H K 53 βασιλωα om. H 54 δωδ0κα« (sic C F1) :
om. T 5�ρατο« P ξε$ρονα (ξε$ρ0να F1) : ξε�ρον T : non adhib. C 55 ε"ρ0ν H )ντ0ν
(sic F1) : ν(ν κατοικο�ντ0ν C P K : κατοικο�ντ0ν H
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109 ’Ηρ/κλειο«

’Ηρ/κλειο« �βασ$λεψσεν ?τη λ', στεφ!ε6« %π� Σεργ$οψ πατρι/ρξοψ �ν τY
ε4κτηρ$8 το( 4γ$οψ Στεφ/νοψ �ν τY παλατ$8. �στωφ!η δ� dμα α4τY κα6
U μεμνηστεψμωνη α4τY Ε4δοκ$α α4γο�στα, το�« στεφ/νοι« το( γ/μοψ
Eμο( α4τοκρ/τ0ρ κα6 νψμφ$ο« 5ναδειξ!ε$«, 5ναγορεψ!ε6« κα6 �ν τ'
Μεγ/λ+ �κκλησ$l %π� π/ση« τV« σψγκλτοψ κα6 το( λαο( βασιλε�«.
σψνωπραττε δ� το�τοι« κα6 σψνεψδ�κει Κρ$σπο«, E γαμβρ�« το( Φ0κ».
2 μετ� δω τινα ξρ�νον στρατηγ�ν α4τ�ν ποισα« Καππαδοκ$α« E βα-
σιλε�« 5πωστειλεν φιλοφρονο�μενο« α4τ�ν π/μπολλα. �κε� το$νψν 5πελ-
!]ν �λοιδ�ρει ’Ηρ/κλειον κα6 5νταρσ$αν �μελωτα κατ 8 α4το(. �λ!]ν δ�
�ν Κ0νσταντινοψπ�λει ?φη πρ�« α4τ�ν E βασιλε�« τ� κατ 8 α4το( γε-
γραμμωνα κρατ<ν �π6 ξ/ρτοψ κα6 κρο�σα« �ν τ' κεφαλ' α4το( �π6
σψγκλτοψ ?φη1 ταλα$π0ρε, γαμβρ�ν ο4κ �πο$ησα«, κα6 π<« rν φ$λον
5λη!V ποισει«; ε^τα κληρικ�ν α4τ�ν ποισα« �ν τ' μον' τV« ΞGρα« πε-
ριGρισεν, �ν — κα6 �τελε�τησεν. 3 ο, δ� Πωρσαι παρωλαβον τCν Καππα-
δοκ$αν κα6 τCν Δαμασκ�ν κα6 τCν Παλαιστ$νην κα6 τCν 4γ$αν π�λιν κα6
πολλ�« μψρι/δα« δι� ξειρ�« τ<ν 8 Ιοψδα$0ν Ξριστιανο�« 5νε�λον. �ξμα-
λGτεψσαν δ� κα6 Ζαξαρ$αν, τ�ν πατρι/ρξην ’ Ιεροσολ�μ0ν, κα6 τ� τ$μια
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2 Heraclius regnavit a die 5 mens. Oct. a. 610 usque ad mensem Feb. a. 641

§ 1: cf. Georg. Mon. 667.18–668.4; Niceph. Brev. 2.1–9 2 ’Ηρ/κλειο« – λ': cf. Theoph. 298.5–9
2–6 στεφ!ε6« – βασιλε�«: cf. Theoph. 299.8–14 7 σψνωπραττε – Φ0κ»: cf. Theoph. 295.27–
296.2  § 2: cf. Georg. Mon. 668.4–11; Niceph. Brev. 2.9–55  § 3: cf. Theoph. 299.31–301.24;
Georg. Mon. 668.12–669.6

T [C][F1]PH[K]

1 ’Ηρ/κλειο« : Uρ/κλειο« ?τη λα in mg. C : βασιλε$α Uρακλε$οψ F1 : Uρ/κλειο« E μωγα« P H K
2 post ’Ηρ/κλειο« add. E μωγα« P H (non add. F1 K) %π� Σεργ$οψ πατρι/ρξοψ post Στε-
φ/νοψ transp. P 3 �ν τY παλατ$8 om. P 4 post α4τY add. φαβ$α U κα6 P H K (non add. F1)
Ε4δοκ$α (sic F1) : ε4δοκ$α μετονομασ!ε�σα P K : ε4δοκ$α μεμνηστεψμωνη μετ0νομασ!σα H
(i.e. bis exhib. μεμνηστεψμωνη H) το�« : κα6 H 7 σψνεπρ/τεττ0 H το�τοι« : το�τ0 H
κρ$σσπο« H post Φ0κ» add. ο@το« (ο@το« E P) Uρ/κλειο« oν τCν Uλικ$αν μεσVλι#, ε4σ!εν«,
εϊστερνο«, ε4�φ!αλμο« κα6 Bλ$γον %π�γλαψκο«, #αν!�« τCν τρ$ξα (τρ$ξαν H K) κα6 λεψκ�«
τCν ξροι/ν, ?ξ0ν τ�ν πGγ0να πλατ�ν κα6 πρ�« μVκο« �κκρεμV. Eπην$κα δ� πρ�« τ� τV«
βασιλε$α« oλ!εν 5#$0μα, ε4!ω0« �κε$ρατο τCν κ�μην κα6 τ� γωνειον τY βασιλικY σξματι P
H K (non exhib. F1, sed plura om.) : non adhib. C 8–9 στρατηγ�ν – βασιλε�« : κρ$σπον
στρατιγ�ν ποισα« καππαδοκ$α« F1 : στρατηγ�ν α4τ�ν τ�ν κρ$σπον καππαδοκ$α«
�πο$ησεν E βασιλε�« P K : στρατηγ�ν α4τ�ν τ�ν κρ$σπον καππαδοκ$α« H : non adhib. C
9 post 5πωστειλεν add. δ� P 10 κατ 8  α4το( �μελωτα H 12 post �π6 alt. add. τV« F1 P H K :
non adhib. C 13 ?φη (vel ?φη in l. 11) fort. del. (sed vide introd. III.3.1.1) 14 ποισει« :
ποισεια« F1 P (sic Georg. Mon.) : ποισια« K : non adhib. C 17 ξριστιαν<ν H 17–18 �ξ-
μαλGτεψσαν (sic F1) : UξμαλGτεψσεν T : non adhib. C
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#�λα ?λαβον κα6 �ν Περσ$δι 5πγαγον. hσα�τ0« παρωλαβον Α�γψπτον
κα6 Λιβ�ην κα6 q0« ΑA!ιοπ$α«. oλ!ον δ� q0« Καλξηδ�νο« κα6 τα�την
παρωλαβον. 5πωστειλε δ� E βασιλε�« ’Ηρ/κλειο« πρωσβει« πρ�« Ξοσρ�ην
αAτο�μενο« εAρνην. E δ� το�τοψ« 5πεπωμχατο εAρηκG«1 εA 5ρνσεται
E βασιλε�« %μ<ν τ�ν �σταψρ0μωνον κα6 προσκψνσει τY Uλ$8, ποι<
εAρνην. 4 �πεστρ/τεψσαν δ� κα6 ο, 5Αβαρει« κατ� τV« π�λε0«, κα6 5πο-
στε$λα« ’Ηρ/κλειο« πρ�« εAρνην σψνω!εντο ποιVσαι. �#ελ!�ντο« δ� το(
βασιλω0« εA« τ� Μακρ�ν τε�ξο« μετ� 5ποσκεψV« πολλV«, h« %ποδω#α-
σ!αι τ�ν Ξαγ/νον, κα6 λαβ]ν πιστ� παρ8 α4το( κα6 σπονδ�« εAρηνικ�«
ποισα« σψνεψφρα$νετο. E δ� Ξαγ/νο« τ�« σψν!κα« κα6 το�« _ρκοψ«
5!ετσα« α�φνη« κατ� το( βασιλω0« τψραννικ<« �ξGρησεν. E δ� βασι-
λε�« φψγ' μ�λι« %πωστρεχεν �ν τ' π�λει, ?λαβων τε E β/ρβαρο« τν τε
βασιλικCν 5ποσκεψCν κα6 δορψφορ$αν κα6 %πωστρεχε, τCν Υρ}κην
π»σαν ληmσ/μενο« τ' �λπ$δι τV« εAρνη«. E δ� βασιλε�« π/λιν πρωσβει«
5πωστειλεν πρ�« τ�ν Ξαγ/νον �γκαλ<ν α4τY κα6 πρ�« εAρνην προσ-
καλο�μενο«. E δ� αAδεσ!ε6« τCν το( βασιλω0« 5γ/πην εAρνεψσεν.
5 E δ� βασιλε�« ’Ηρ/κλειο« τCν ΨορτCν το( Π/σξα τελωσα« κατ�
Περσ$δο« tβο�λετο ξ0ρVσαι, ξρματα τ<ν ε4αγ<ν ο�κ0ν κα6 σκε�η
τ<ν �κκλησι<ν λαβ]ν κα6 ξαρ/#α« νομ$σματα κα6 μιλιαρσια. E δ�
Ξοσρ�η« Σ/ιτον Uγεμ�να μετ� πολλV« δψν/με0« κατ� ’Ρ0μα$0ν 5πο-
στε$λα« π»σαν τCν 5νατολCν tφ/νισεν. �λ!]ν δ� ο@το« �ν Καλξηδ�νι
,καν�ν ξρ�νον τα�την παρεκ/!ισεν1 S« τ�ν ’Ηρ/κλειον με! 8 %ποκρ$σε0«
προσκαλεσ/μενο« τ� πρ�« εAρνην hμ$λησεν. E δ� το�« δολ$οι« λ�γοι«
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§ 4: cf. Theoph. 301.26–302.4; 302.15–21; Georg. Mon. 669.7–20 35–37 E – μιλιαρσια: cf.
Theoph. 302.32–303.3 37–47 E – βασιλωα: cf. Theoph. 315.2–24; Georg. Mon. 668.12–669.4

T [C][F1]PH[K]

19 διαπγαγον H 20 λψβ$αν H post δ� add. κα6 F1 P H K : non adhib. C Καλξηδ�νο«
(-ξι- T K) : ξαλκηδ<νο« H 22 το�τοψ« (sic F1) : το�τοι« T : non adhib. C εAρηκG« (sic F1) :
εAρηνικG« T : non adhib. C 5ρνσηται H 24 �στρ/τεψσαν H >βαρι« P post π�λε0«
add. εAδ]« (εAδ]ν H) δ� Uρ/κλειο« το�« περιωξοντα« α4τY πανταξ�!εν (πανταξ�!ι H) πολω-
μοψ« (an scrib. πολεμ$οψ«?) P H K (non add. F1) 24–25 κα6 5ποστε$λα« ’Ηρ/κλειο«
( ’Ηρ/κλειο« e P H K supplevi cum Tafel (vide supra) : Uρακλε�« T) – ποιVσαι : κα6 5ποστε$λα«
Uρακλ$νην σψνω!εντο ποιVσαι F1 : 5πωστειλε πρ�« α4το�« εAρνην αAτ<ν. ο, δ� σψνω!εντο
τα�την ποιVσαι P H K : non adhib. C 26 μετ� – πολλV« post Ξαγ/νον (l. 27) transp. H
28 σψνηψφρα$νετο F1 P H K : non adhib. C 28–29 τ�« – 5!ετσα« om. H K 31 δ0ρο-
φορ$αν H κα6 alt. om. H 33 τ�ν om. P H K : non adhib. C F1 �γκαλ<ν : �κκαλ<ν P H K :
non adhib. C F1 33–34 προσκαλο�μενο« : προκαλο�μενο« P : �κκαλο�μενο« H : non
adhib. C F1 37 μηλλιαρ$σια H 38 σ/ητον T κατ� ’Ρ0μα$0ν (sic F1 Georg. Mon. 668.13)
om. P H K 39–40 �λ!]ν – παρεκ/!ισεν (παρακα!$σα« K) om. T fort. quasi per homoeotel.
(F1 exhib. sim. P H K) : non adhib. C 39 ξαλκιδGνι H 41 post εAρνην add. α4τ< P H K
(non add. F1)
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α4το( πιστε�σα« �κπωμπει σ�ν α4τY πρωσβει« μεγιστ»να« πρ�«
Ξοσρ�ην Ψβδομκοντα, ο?« παραλαβ]ν 5τ$μοψ« κα6 δεσμ$οψ« 5πγα-
γεν �ν Περσ$δι. E δ� Ξοσρ�η« τ�ν μ�ν Σ/ιτον h« τ�ν ’Ηρ/κλειον Aδ�ντα
κα6 μC σψλλαβ�ντα 5ποδε�ραι �κωλεψσε, το�« δ� πρωσβει« �ν φροψρα�« κα6
κακοψξ$αι« κατεδ$κασεν, %π�ρ Jν 5!ψμ$α κα6 !λ$χι« πολλC κατε�ξε τ�ν
βασιλωα. ε^τα π/λιν Ξοσρ�η« 5πωστειλεν qτερον >ρξοντα κατ�
’Ρ0μα$0ν, Bν�ματι Σ/ρβαρον, S« μετ� πλε$στη« δψν/με0« oλ!ε πρ�« τCν
8Ασ$αν, τCν γVν τ<ν ’Ρ0μα$0ν ληmζ�μενο«. 6 E δω γε βασιλε�« ’Ηρ/-
κλειο«, h« ε�ρηται, πρ�« Περσ$δα βοψλ�μενο« �κξ0ρVσαι τ/δε πρ�«
τ�ν πατρι/ρξην ?φη1 εA« ξε�ρα« το( Υεο( κα6 τV« Υεομτορο« κα6 σο(
5φ$ημι τCν π�λιν τα�την κα6 τ�ν ψ,�ν μοψ. κα6 εAσελ!]ν εA« τCν
Μεγ/λην �κκλησ$αν μωλαινα %ποδματα περιβαλ�μενο« ηϊ#ατο. Sν
Aδ]ν ΓεGργιο« E Πισ$δη« μετ� τοια�τη« ταπεινGσε0« ?φη1 w βασιλε(,
μελεμβαφ�« πωδιλον εAλ$#α« π�δα β/χει« �ρψ!ρ�ν περσικ<ν �# α,μ/τ0ν.
λαβ]ν δ� μετ� ξε�ρα« τCν !εανδρικCν 5ξειροπο$ητον μορφCν κατ� Περ-
σ<ν �στρ/τεψσε μετ� πλο$0ν δι� το( Ε4#ε$νοψ Π�ντοψ, προσλαβ�μενο«
εA« σψμμαξ$αν πλV!ο« Το�ρκ0ν κα6 >λλ0ν �!ν<ν πλ!η, �#ορμσα«
κατ� Περσ<ν �ν δψν/μει βαρε$l σφ�δρα. 7 ο, δ� 5Αβαρει« τ�« εAρηνικ�«
σπονδ�« διαλ�σαντε« τY τε$ξει το( Βψζαντ$οψ προσπελ/ζοψσιν, π/ντα
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47–49 ε^τα – ληmζ�μενο«: cf. Theoph. 315.7–11; 316.16–27; 304.23–25; Georg. Mon. 670.1–9
§ 6–10: cf. Theoph. 302.32sqq.  § 6: cf. Georg. Mon. 670.9–17 54–55 w – α,μ/τ0ν: cf.
Georg. Pisid., p. 121, l. 118–22 56–59 λαβ]ν – σφ�δρα: cf. Georg. Mon. 670.12–17 § 7: cf.
Georg. Mon. 670.18–671.5; Niceph. Brev. 10

T [C][F1]PH[K]

42 σ�ν α4τY : πρ�« α4τ�ν H μεγιστ/νοψ« P H K : non adhib. C F1 43–44 �ν περσ$δι
5πγαγεν H 44 σ/ητον T 45 5ποδε�ραι : �κδε$ραι H φροψρα�« : ε,ρκτα�« H
46 !λ$χει H πολλC om. H K 47 ε^τα : ε^ H �#απωστειλεν H 50 ε�ρηται : Tρεται H
51 post Υεο( add. κα6 πατρ�« P Υεομτορο« (sic F1) : μητρ�« α4το( P H K 52–53 �ν τV
μεγ/λη �κκλησ$α H 53 μωλαινα : μωλενα T : μωλανα F1 P K (φορ<ν μωλανα %ποδματα C)
post περιβαλ�μενο« (περιβαλλ�μενο« T F1 H K : non adhib. C) add. κα6 πρηνC« πεσ]ν P H K
(non add. F1) post ηϊ#ατο add. ο"τ0«1 δωσποτα !ε� κα6 κ�ριε Aησο( ξριστω, μC παραδY«
Uμ»« εA« )νειδο« το�« �ξ!ρο�« σοψ δι� τ�« 4μαρτ$α« Uμ<ν, 5λλ8 (post 5λλ8 add. ε4μεν<« H)
�πιβλωχα« �λωησον κα6 τCν κατ� τ<ν �ξ!ρ<ν σοψ ν$κην δ�« Uμ�ν, _π0« μC καψξσονται ο,
5λ/στορε« κατ� τV« σV« κληρονομ$α« �παιρ�μενοι P H K (non add. F1) 53–54 Sν –
Πισ$δη« (πησ$δη« T : πισσ$δη« P) : E πισ$δη« (πησ- H) δ� γεGργιο« το(τον Aδ]ν H K
55 μελεμβαφ�« (sic C) : μωλαν βαφ<« T : μελαμφε�« F1 : fort. scrib. μελαμβαφ�« εAλ$#α«
(ε,λ$#α« Bekker Tafel) : λε$#α« H π�δα (sic C) : π�δαν T, fort. recte (vide introd. III.3.1.1) : σ�ν
π�δα F1 H : π�δα« P 56 post !εανδρικCν add. κα6 H μορφCν : εAκ�να F1 : μορφCν το(
κψρ$οψ κα6 !εο( Uμ<ν P K : εAκ�να τV« μορφV« το( κψρ$οψ Uμ<ν Aησο( ξριστο( H
58 Το�ρκ0ν : κο�ρτ0ν H �#Gρμησε H K 59 �ν om. P H K : non adhib. C F1 δψν/μει βα-
ρε$l (βαρ$αι ut vid. T) σφ�δρα : μετ� δψν/με0« σφοδρ�« κα6 βρψαρ/« H 5Αβαρει« : dβαρη«
F1 : >βαρι« P : non adhib. C



160 ΣKΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟK ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟK [Taf. 104–05 : Bekk. 151–52]

τ� τV« π�λε0« ?κτο!εν πψρ6 παραδιδ�ντε«. κα6 :σπερ 5ναμερισ/μενοι
Πωρσαι μ�ν τ� τV« 5νατολV« κατεδaοψν, 5Αβαρει« δ� τ� τV« Υρ}κη«
π/ντα διωφ!ειρον. διαπονη!ωντε« οIν ο, πολ�ται κα6 5πελπ$σαντε«
πρ�« το�« 5Αβαρει« π�λεμον σψνVχαν, σψνεργ$l Β�νοψ πατρικ$οψ κα6
Σεργ$οψ πατρι/ρξοψ, κα6 πολλ�« ξιλι/δα« κατασφ/#αντε« κα6 τ�« να(«
�μπρσαντε« πρ�« τCν Aδ$αν α4τ<ν ξGραν α4το�« �#λασαν.
8 Ξοσρ�η« δ� μα!]ν τCν ’Ηρακλε$οψ ?φοδον πολλο�« πολωμοψ« σψνVχεν
α4τY κα6 τ' το( Υεο( σψνεργ$l �ν π»σι το�τοι« κατ� κρ/το« Uττ!η.
πλησι/ζοντι δ� τY βασιλε� τ' α4το( π�λει σατρ/πην qνα �ν ξιλι/σιν
Eπλιτ<ν τρι/κοντα κατ 8 α4το( �#ωπεμχε. σψμβολV« δ� γενομωνη«
5ν+ρω!ησαν π/ντε«. τ<ν %πολειφ!ωντ0ν δ� κα6 διαδρ/ντ0ν Περσ<ν
κατ� Ξοσρ�οψ μανωντ0ν �φ8 Ψν6 τ<ν βασιλικ<ν ο�κ0ν το(τον κατωκλει-
σαν κα6 προϊ!ηκαν ξρψσ�ν κα6 >ργψρον κα6 μαργαρ$τα« κα6 λ$!οψ«
εAπ�ντε« α4τY1 ?σ!ιε το�τ0ν κα6 5π�λαψε, δι8 Jν κα6 το�« ’Ρ0μα$οψ«
κα! 8 Uμ<ν Tγαγε«1 κα6 ο"τ0 λιμY κα6 δ$χει τιμ0ρσαντε« 5νε�λον
α4τ�ν. 9 ’Ηρ/κλειο« δ� τ/« τε π�λει« Περσ$δο« κα!aρει κα6 τ� πψρε�α
διωστρεφεν, �φ8 Jν ε%ρω!η Ξοσρ�οψ τ� μψσαρ�ν �κτ�π0μα :σπερ �ν
ο4ρανY �ν τ' το( ο�κοψ στωγ+ κα!μενον, �ν u >στρα κα6 Zλιον κα6
σελνην κατεσκε�ασεν κα6 5γγωλοψ« περιεστ<τα« α4τY κα6 βροντCν
δι� μηξανV« γ$νεσ!αι κα6 βρωξειν, _ταν !ελσειεν1 _περ E βασιλε�« εA«
γVν καταστρωχα« κονιορτ�ν 5πετωλεσε. τα(τα δ� Σ/ρβαρο« �ν τ'
’Ρ0μα$0ν γ' 5κο�σα« γρ/φει πρ�« ’Ηρ/κλειον 5πολογ$αν, h« _τι ο4ξ
ΨκGν, 5λλ� γνGμ+ Ξοσρ�οψ διεπραττ�μην τ� κατ� τ<ν ’Ρ0μα$0ν1 Sν E
βασιλε�« δι� γραμμ/τ0ν εAρηνικ<ν προσεκαλωσατο. E δ� vκε πρ�«
α4τ�ν �ν Περσ$δι. 5ναζητσα« οIν E βασιλε�« το�« πρεσβεψτ�« κα6
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§ 8: cf. Georg. Mon. 671.6–14; Niceph. Brev. 14–15 § 9: cf. Georg. Mon. 671.14–672.14
76–81 ’Ηρ/κλειο« – 5πετωλεσε: cf. Niceph. Brev. 12.41–49 85–88 5ναζητσα« – «': cf. Ni-
ceph. Brev. 15.25–29

T [C][F1]PH[K]

61 τ� (sic F1) om. T ut vid. per haplographiam : non adhib. C ?κτο!εν : Ψκα!εν ut vid. F1 : �κτ�«
P H K : non adhib. C παραδιδ�ντε« : παραδ$δοντε« T : παραδ�ντε« H : non adhib. C 5να-
μερισ/μενοι : 5ναρψσ/μενοι H 62 >βαρι« P : non adhib. C F1 63 διαπονη!ωντε« (sic F1) :
διαπορη!ωντε« P H K 64 >βαρι« P : non adhib. C F1 β<νοψ T : non adhib. F1 66 α4τ<ν
om. H 68 Uττη!ε$« P 70 �#ωπεμχε : 5πωστειλεν H K 71–72 ο, %πολειφ!ωντε« … δια-
δρ/ντε« … μανωντε« (P) H K (F1 ut T) 71 κα6 fort. del. 72 κατ� – βασιλικ<ν om. P
74 εAπ�ντε« α4τY om. H ?σ!ιε : ?!ιε ut vid. T : Tσ!ιε F1 H K δι8 Jν (sic F1) : δι� P H K
75 ο"τ0« H 76 κα6 τ� πψρε�α (sic F1) : κατ� πψρε$αν T : κα6 τ� φρο�ρια H : scrib. ut vid.
κα6 τ� π�ργεια (vide introd. III.3.1.1) 78 post u add. κα6 T (non add. F1 Georg. Mon.) :
non adhib. C 78–79 σελνη κα6 Zλιο« κατ�σκε�αστ0 κα6 >γγελοι περιεστGτε« α4τ< H
79 σελνην (sic F1) : U σελνην T : non adhib. C 80 !ελσειαν P 81 post καταστρωχα«
add. κα6 T (non add. F1) : non adhib. C (cf. Georg. Mon. 672.2 κατωστρεχε κα6) 85 πρωσβει« H
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μα!Gν, h« %π� Ξοσρ�οψ δειν<« 5ν+ρω!ησαν, !ψμο( πλησ!ε6« ο4κ
�φε$σατο κατασφ/ζ0ν κα6 πψρπολ<ν κα6 καταστρωφ0ν τCν π»σαν
Περσ$δα �ν ?τεσιν «'. τY δ� Ψβδ�μ8 ?τει τ� τ$μια #�λα 5π� Περσ$δο«
5ναλαβ]ν κα6 εA« 8 ΙεροψσαλCμ παραγεν�μενο« κα6 τα(τα %χGσα« μετ�
ξαρ»« κα6 εAρνη« �π6 τCν Κ0νσταντινο�πολιν %πωστρεφεν. 10 �π6
α4το( δ� 5νεφ/νη Μ0/με!, E τ<ν Σαρακην<ν 5ρξηγ�«, �κ τV« ΑA!ρ$βοψ
�#ελ!Gν, κα6 τY βασιλε� %παντσα« μετ� πλ!οψ« κα6 τ�πον αAτησ/με-
νο« εA« κατο$κησιν, ο@περ κα6 τετ�ξηκεν. 5ναγκα�ον δ� Uγο(μαι τV« περ6
το( Μ0/με! γενε»« μικρ�ν τι διηγσασ!αι. 11 ο@το« �# 8 ΙσμαCλ
κατγετο, ψ,ο( ’Αβρα/μ. Ν$ζαρο« γ/ρ, E το( 8 ΙσμαCλ 5π�γονο«,
γεννj ψ,ο�« δ�ο, Μο�νδαρον κα6 8Αραβ$αν. �κ το�τ0ν πολλο6 �γωνοντο
κα6 �κοψν Μαδιαντην ?ρημον. �πραγματε�οντο δ� κα6 �ν τα�« καμλοι«
α4τ<ν. 5π�ροψ δ� κα6 Bρφανο( )ντο« το( προειρημωνοψ Μ0/με! εAσVλ-
!ε πρ�« τινα γψνα�κα πλοψσ$αν σψγγενV α4το(, Bν�ματι Ξαδιγ/,
μ$σ!ιο« �π6 τY καμηλε�ειν κα6 πραγματε�εσ!αι. κατ 8 Bλ$γον δ� παρρη-
σιασ/μενο« %πεισVλ!ε τ' γψναικ6 κα6 ?γημεν α4τCν κα6 ?σξε τ�« καμλοψ«
α4τV« κα6 τCν "παρ#ιν. 12 �ρξ�μενο« δ� �ν Παλαιστ$ν+ σψνανεστρωφε-
το 8 Ιοψδα$οι« κα6 Ξριστιανο�«, !ηρGμενο« παρ8 α4τ<ν τινα γραφικ/. ?σξε
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88–90 τY – %πωστρεφεν: cf. Niceph. Brev. 15.23–24; 18.8–21 § 10–14: cf. Theoph. 333.13sqq.;
Georg. Mon. 697.12sqq.; Niceph. Brev. 18.1–4; 20

T [C][F1]PH[K]

86 ξοσρGοψ T 87–88 κατασφ/ζ0ν – Περσ$δα : σφ/ζ0ν κα6 πψρπολ<ν τCν περσ$δα F1 :
κατασφ/ζ0ν τCν π»σαν περσ$δα P : κατασφ/ζ0ν τCν περσ$δα H : τCν περσ$δα κα-
τασφ/ζ0ν K : non adhib. C 88 5π� Περσ$δο« om. H 90 τCν om. F1 P H (quod exhib. K) :
non adhib. C 91 δ� om. P �!ρ$μβοψ H 92 �#ελ!Gν (sic F1) : 5νελ!Gν C P H K post
κα6 alt. add. προσπεσ]ν (περσ<ν H) α4τY κα6 (κα6 om. H) P H K (non exhib. F1, sed plura om. :
C sim. exhib. P H K) 93 ο@περ κα6 τετ�ξηκεν : ο@περ κα6 ?τψξεν F1 : τετ�ξηκε (?τψξε H)
τV« �φωσε0« P H K (C sim. exhib. P H K) 94 Μ0/με! : /με! 8  T post διηγσασ!αι
add. τY το$νψν δ0δεκ/τ8 το( μ0/με! ξρ�ν8 (?τει H), �ν ?τει «ρλ 5π� κτ$σε0« κ�σμοψ,
Aνδικτι<νο« ι, μην6 σεπτεμβρ$8 (post σεπτεμβρ$8 add. τρ$τη Uμωρα πωμπτη P), �γωνετο
!εμ/τιον τ<ν 5γαρην<ν παρ� στεφ/νοψ 5λε#ανδρε$α« (5λε#ανδρω0« H) κανον$σαντο«,
κρατVσαι (post κρατVσαι add. μ�ν H) το�τοψ« (το�τοι« H) �ν Aσξ�ι ?τη τριακ�σια �ννωα,
�ν δ� σψστροφ' κα6 5καταστασ$l κα6 σψμφορα�« qτερα ?τη ε�κοσι Ψπτ/1 h« ε^ναι τCν
διακρ/τησιν α4τ<ν dπασαν, ε4τψξο(σαν κα6 δψστψξο(σαν, ?τη τριακ�σια τρι/κοντα
q# P H K (non add. F1) 95 E om. H K 96 8Αραβ$αν (sic C F1) : fort. 5ρομ$αν T : fort scrib.
’ Ραβ$αν sec. Theoph. 333.17 το�τ0ν : το�τοψ H 97 post �κοψν add. τCν P H K Theoph.
333.18 (sic etiam Tafel e Bekker), fort. recte (non add. F1) Μαδιαντην : μαδιανC τCν T : αμα-
διανην την F1 : μανιαδ$τιν P : non adhib. C : fort. scrib. Μαδιαν�τιν cum Bekker Tafel τα�« (sic
Theoph.) : το�« F1 P H K 98 α4τ<ν : α4το( H δ� 5π�ροψ H )ντ0« H 99 σψγγενCν H
Ξαδιγ/ (sic F1) : ξαδιγ»ν P H K : γαδ$γα C (ξαδ$γαν Theoph.) 100 τY : τ� H K  103

8 Ιοψδα$οι« om. P : 8 Ιοψδα$οι« κα6 om. H παρ8 α4τ<ν om. H
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δ� τ� π/!ο« τV« �πιληχ$α«, κα6 το(το νοσασα U γψνC σφ�δρα �λψπε�-
το, _τι τοιο�τ8 σψνφ!η, ο4 μ�νον 5π�ρ8, 5λλ� κα6 �πιληπτικY )ντι.
τροπο(ται δ� α4τ�« !εραπε(σαι α4τCν ο"τ0 λωγ0ν, _τι Bπτασ$αν τιν�
5γγωλοψ λεγομωνοψ ΓαβριCλ !ε0ρ< κα6 μC %ποφωρ0ν τCν !ωαν κα-
ταπ$πτ0. α"τη δ� μοναξ�ν τινα δι� κακοπιστ$αν �#�ριστον �κε�σε )ντα,
προσφιλV α4τV«, 5νγγειλεν α4τY π/ντα, κα6 τ� )νομα το( 5γγωλοψ.
κ5κε�νο« πληροφορσα« α4τCν ε^πεν, _τι 5λ!ειαν λωγει1 ο@το« γ�ρ E
>γγελο« εA« π/ντα« προφτα« 5ποστωλλεται1 α"τη δ� τY λ�γ8 το(
χεψδαββ» πεισ!ε�σα, S« oν τV« μονV« τ<ν Καλλιστρ/τοψ1 δι8 αxρεσιν
�κβλη!ε6« τV« π�λε0« �κρψ#ε τα�« Eμοφ�λοι« γψναι#6ν προφτην α4τ�ν
ε^ναι1 κα6 �κρ/τησεν U αxρεσι« α"τη τ� μωρη τV« ΑA!ρ$βοψ. 13 �νο-
μο!ωτησε δ� το�« %πηκ�οι« α4το(, _τι E 5ποκτα$ν0ν �ξ!ρ�ν s 5π� �ξ-
!ρο( φονεψ�μενο« εA« παρ/δεισον εAσωρξεται. τ�ν δ� παρ/δεισον σαρκικV«
βρGσε0« κα6 μ$#ε0« γψναικ<ν ?λεγεν ε^ναι κα6 τCν μ$#ιν διαρκV κα6 πο-
λψξρ�νιον ε^ναι τCν UδονCν κα6 >λλα τιν� 5σ0τ$α« κα6 μ0ρ$α« ’ρματα.
14 8Αβοψβ/ξαρον δ� Μ0/με! κατωλιπε δι/δοξον. κα6 πλειστ/κι« πολε-
μη!ωντε« %π� τ<ν ’Ρ0μα$0ν �ν$κησαν κα6 ?κτοτε το�« ’Ρ0μα$οψ« κατε-
δψν/στεψον. 15 �πανιτωον το$νψν π/λιν �π6 τCν προκειμωνην διγησιν.
τα(τα τελειGσα« ’Ηρ/κλειο« �π6 Κ0νσταντινο�πολιν %πωστρεχεν. ο, δ�
τV« π�λε0« τCν ?λεψσιν α4το( γν�ντε« 5κατασξωτ8 π�!8 περ6 α4τ�ν

105

110

115

120

§ 15: cf. Theoph. 337.8–10; Georg. Mon. 672.10–673.8; Niceph. Brev. 25 (cf. 19)

T [C][F1]PH[K]

104–05 σφ�δρα �λψπε�το (sic F1) : �λψπε�το σφ�δρα P H K 105 post σψνφ!η add. 5νδρ$
H K 106 ο"τ0« H τιν� (sic F1) om. P H K 107 !ε0ρ< λεγομωνοψ γαβριCλ P post
!ωαν add. α4το( σκοτοδινι<ν C P H K (non add. F1) 107–08 καταπ$πτ0 (sic F1) : π$πτ0
C P H K 109 post α4τV« add. μετεκαλωσατο κα6 P H K (non add. F1) 110 post κ5κε�νο«
add. σψμβοψλCν (σψμβοψλCν E κατ/ρατο« P) παρ� το( μ0/με! ?ξ0ν P H K (non add. F1)
5λ!ειαν (F1 per comp.) : 5λη!V P H K 111 post π/ντα« add. το�« H K 112 χεψδαμβ» ut
vid. T Καλλιστρ/τοψ (καλι- T) : καλιστρ/τ0ν K 113 post �κβλη!ε6« add. κα6 �#ορισ!ε6« P
H K (non add. F1) τα�« (sic C) : το�« F1 P H 114 post α"τη add. ?κτοτε C P H K (non add.
F1) αA!ρ$μβοψ H 115 δ� om. H K E (sic F1) om. P H (_τι – �ξ!ρ�ν om. K) 5ποκτα$ν0ν
(sic F1) : 5ποκτε($)ν0ν P : 5ποκτωνον H : non adhib. K : fort. scrib. 5ποκτωνν0ν sec. Theoph.
334.21 (sic C, fort. e Theoph.) post �ξ!ρ�ν add. α4το( C P H (non add. F1) : non adhib. K
115–16 5π� �ξ!ρο( : %π� �ξ!ρο( C F1 K Theoph. : %π 8 α4το( H 116 post εA« add. τ�ν H
117–18 κα6 alt. (κα6 τCν μ$#ιν διαρκV (sic F1) : κα6 τV« μ$#ε0« διαρκV P K) – ε^ναι om. H
119 5βοψμ/ξαρον H κατωλοιπε H πλειστ/κι« : πολλ/κι« P H : non adhib. C F1 K
119–20 post πολεμη!ωντε« add. ο, μετ 8  α4το�« P H : non adhib. C F1 K 120 post ’ Ρ0μα$0ν
add. παραξ0ρσει !εο( δι� τ�« 4μαρτ$α« Uμ<ν P H K : non adhib. C F1 το�« ’Ρ0μα$οψ« :
τ<ν e0μα$0ν P K : om. H : non adhib. C F1 120–21 κατεδψν/στεψσαν P K : non adhib. C F1
121 π/λιν om. P H K : non adhib. C F1 122 τελωσα« P H K : non adhib. C F1 123 ?λεψσιν
(sic Georg. Mon. 672.19) : �πωλεψσιν T : non adhib. C F1 post π�!8 add. τ< T : non adhib. C F1
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π/ντε« �ν το�« παλατ$οι« τV« ’Ηρ$α« �#Vλ!ον σ�ν τY πατρι/ρξ+ κα6
Κ0νσταντ$ν8, βασιλε� κα6 ψ,Y α4το(, βαστ/ζοντε« κλ/δοψ« �λαι<ν
κα6 λαμπ/δα« πρ�« %παντCν ε4φημο(ντε« α4τ�ν. κα6 E μ�ν ψ,�« α4το(
προσελ!]ν ?πεσεν εA« το�« π�δα« το( πατρ�«, E δ� περιπλακε6« α4τ�ν
κατεφ$λοψν 5λλλοι« σ�ν δ/κρψσι. κα6 ο"τ0« λαβ�ντε« τ�ν βασιλωα
ε4φημο(ντε« κα6 ξα$ροντε« εAσVλ!ον �ν τ' π�λει. 16 ο@το« δ� E
’Ηρ/κλειο« %π� 8Α!ανασ$οψ, πατρι/ρξοψ τ<ν 8 Ιακ0βιτ<ν, κα6 Σεργ$οψ
το( Σ�ροψ, Κ0νσταντινοψπ�λε0«, 5πατη!ε6« εA« τCν αxρεσιν τ<ν μονο-
!ελητ<ν �#εκψλ$σ!η, κα6 δC μετ� τα(τα ν�σ8 περιπεσ]ν %δερικ', δι8 v«
κα6 τω!νηκε, δειν<« �τιμ0ρε�το1 �π6 τοσο(τον γ�ρ τ� π/!ο« �πεκτ/ν!η,
h« Uν$κα 5ποψρε�ν ?μελλεν, σαν$δα κατ� το( Tτροψ �πετ$!ει δι� τ�
στρωφεσ!αι τ� αAδο�ον α4το( κα6 κατ� το( προσGποψ τ� οIρον
5ναπωμπειν. ?λεγξο« δ� oν το(το τV« Ψαψτο( παρανομ$α« qνεκεν το( εA«
τCν Aδ$αν 5νεχι�ν παρανομ0τ/τοψ γ/μοψ.

110 Κ0νσταντ�νο« E ψ,�« ’Ηρακλε$οψ

Κ0νσταντ�νο«, E ψ,�« ’Ηρακλε$οψ, �βασ$λεψσεν ?το« qν. ο@το« φαρμ/κ8
%π� τV« Aδ$α« μητρψι»« 5ναιρε�ται.

125

130

135

2 Constantinus III. regnavit a mense Ian. usque ad mensem Apr. sive Mai. a. 641

§ 16: cf. Georg. Mon. 673.9–18 129–32 ο@το« – �#εκψλ$σ!η: cf. Theoph. 329.21–330.29
132–37 κα6 – γ/μοψ: cf. Niceph. Brev. 27.4–10; cf. (de obitu Heraclii) Theoph. 341.12–13
cap. 110: cf. Theoph. 341.13–16 (cf. 330.31–331.2); Georg. Mon. 673.20–21; Niceph. Brev. 29

T [C][F1]PH[K] cap. 110 T C[F1]PH[K]

124 post π/ντε« add. ο, P tρ$α« H K : non adhib. C F1 πατρι/ρξ0 H 125 κα6 : τY P H K :
non adhib. C F1 (cf. Georg. Mon. 672.21 τY βασιλε� κα6 ψ,Y) 126 post %παντCν add. κα6 P H
K : non adhib. C F1 ε4φμησαν H 127 περιπλακε6« α4τ�ν : πρ�σπλακε6« α4τ< T : non ad-
hib. C F1 (cf. Georg. Mon. 673.4 περιπλακε6« τY ψ,Y) 128 κατεφ$λει H K 5λλλοι« : om. H
K : fort. scrib. 5λλλοψ« : non adhib. C F1 σ�ν : �ν P 130 Aακοψβιτ<ν H 131 Κ0νσταν-
τινοψπ�λε0« om. H 133 �πεκτ/!η P 134 5ποψρε�ν (sic C) : 5πορε�ν T : ο4ρε�ν H : non ad-
hib. F1 137 post 5νεχι�ν add. μαρτ$ναν P H K (non add. F1) post γ/μοψ add. τελεψτσαν-
το« δ� το( Uρακλε$οψ κατετω!η �ν λ/ρνακι κα6 ?μενεν (?μεινεν H K) 5σκεπC« Uμωρα«
τωσσαρα« (δει« H), κα6 μετ� τα(τα �σκεπ/σ!η κα6 σψνετ/φη α4τY στωμμα ξρψσο(ν (ξρψσ�ν
H K) δι� λ$!0ν, τιμV« λιτρ<ν Ψβδομκοντα P H K (non add. F1) cap. 110.1 Κ0νσταντ�νο«,
E (E om. F1 P H) ψ,�« ’Ηρακλε$οψ : κ0νσταντ�νο« ψ,�« Uρακλε$οψ ?το« α in mg. C 2 E om. F1
P ’Ηρακλε$οψ : α4το( H K 2–3 φαρμ/κ8 – 5ναιρε�ται : φαρμακο(ται %π� (παρ� H) τV«
Aδ$α« μητρψι»« μαρτ$νη«, καταλιπ]ν τ�ν (τ�ν �διον H) ψ,�ν κGνσταν. �τω!η δ� τ� σ<μα
α4το( �ν τY ναY τ<ν 4γ$0ν 5ποστ�λ0ν �ν τY UρG8 Aοψστινιανο(. γψνC δ� το�τοψ
(το�τ0 H) 5ναστασ$α, c κα6 μετ� τCν α4τV« τελεψτCν σψνετ/φη τY 5νδρ$. τ�ν δ� τV«
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111 ’Ηρακλ0ν»«

’Ηρακλ0ν»« �βασ$λεψσεν dμα Μαρτ$ν+ μητρ6 μVνα« τωσσαρα«. U δ�
σ�γκλητο« 5πGσατο ’Ηρακλ0ν»ν, ’ρινοκοπσαντε« α4τ�ν κα6 Μαρτ$ναν
γλ0σσοτομσαντε«, κα6 �#Gρισαν α4το�«. 2 5νεβ$βασαν δ� �ν τ' βα-
σιλε$l ΚGνσταν, ψ,�ν Κ0νσταντ$νοψ, ?γγονον ’Ηρακλε$οψ.

112 ΚGνστα«

ΚGνστα« �βασ$λεψσεν ?τη κζ'. ?φη δ� �π6 σελεντ$οψ πρ�« τCν
σ�γκλητον1 το( �μο( πατρ�« Κ0νσταντ$νοψ �π6 ζ0V« το( Aδ$οψ

5

2 Heraclonas regnavit a mense Apr. sive Mai. usque ad mensem Sep. a. 641 cap. 112.2 Con-
stans II. regnavit a. 641–668

§ 1: cf. Theoph. 341.16–18; 24–26 (cf. 331.2–4) § 2: cf. Theoph. 341.26–27 (cf. 331.4–5) cap.

112.2 ΚGνστα« – κζ': cf. Theoph. 341.28; 342.4–8; Georg. Mon. 697.9–10 2–11 ?φη –
5πωλψσεν: cf. Theoph. 342.9–20

cap. 111 T[L] C[F1]PH[K]

5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον κατε�ξε π�ρρο«, σεργ$οψ τελεψτσαντο«. oν δ� κ0νσταντ�νο« (κ0ν-
σταντ�νο« : κοντ6 H) 5σ!ενC« μ�ν τY σGματι, κα! 8  Ψκ/στην, h« εAπε�ν, Uμωραν νοσηλεψ�μενο«
(νοσιλεψομωνη H). το�τ8 τιν�« λωγοψσιν, _τι τ� στωμμα (στωμμαν H), �ν u �στωφ!η«, σ�ν τY
πατρ$ σοψ �τ/φη1 κα6 �κωλεψσε καλλ$νικον κοψβικοψλ/ριον 5νοιξ!Vναι τ�ν τ/φον το( πα-
τρ�« α4το( κα6 τ� στωμμα �παρ!Vναι. 5πελ!]ν οIν πρ�« τ� 5νο�#αι ε@ρε τ� σ<μα (post
σ<μα add. α4το( H) διαλψ!�ν κα6 κε$μενον h« "δ0ρ, _περ oν 5πορρψ�ν 5π 8 α4το(, κα6
τ� στωμμα σψμπαγ�ν τ' κεφαλ'. κα6 5νωσπασεν α4τ� σ�ν τ' κ�μ+ τV« κεφαλV«, πεν!<ν
κα6 Bδψρ�μενο«, κα6 5πγαγε κ0νσταντ$ν8. E δ� το(το !εασ/μενο« �κωλεψσε παραλψ!Vναι
κα6 σμηξ!Vναι (σμηξ!Vναι : κοσμη!Vναι H K). _περ διετιμσαντο (�τιμσαντ0 H) ξρψσο(
λ$τρα« Ψβδομκοντα (λ$τρα« Ψβδομκοντα : ´α´αο' H : ξιλι/δα« Ψβδομκοντα K) P H K
3 μητρψι»« : μητρψ�« T : μητρε$α« F1 cap. 111.1 ’Ηρακλ0ν»« (Uρακλον»« T) : Uρακλ0ν»«
κα6 μαρτ$να μVνα« δ in mg. C : βασιλε$α Uρακλ0ν» F1 : Uρακλ0ν»« ν�!ο« ψ,�« Uρακλε$οψ P H
K : om. L 2 μητρ6 (sic L F1) : τ' μητρ6 α4το( C P : om. H K 3 5πGσαντο C α4τ�ν om.
C 4 κα6 om. C F1 P H K (quod exhib. L) α4το�« om. H 5νεβ$βασε P 5 ΚGνσταν : κGν-
σταντα C ψ,�ν Κ0νσταντ$νοψ om. H K post ’Ηρακλε$οψ : add. ο@το« προσγαγεν (ο@το«
προσγαγεν : om. H) εA« τCν 4γ$αν σοφ$αν τ� στωμμα (τ� στωμμα om. H K), _περ 5φε$λετο
κ0νσταντ�νο« �κ το( μνματο« το( πατρ�« α4το(. ο4κ �τ/φη δ� βασιλικ<« E Uρακλ0ν»«,
5λλ� δι0ξ!ε6« �κ (�κ om. H K) τV« βασιλε$α« κα6 Aδι0τε�0ν μωξρι (post μωξρι add. τV« H K)
τελεψτV« α4το( �τ/φη (post �τ/φη add. δ� H K) �ν τY (τY om. P) μοναστηρ$8 τY δεσπο-
τικY σ�ν τ' μητρ6 α4το( μαρτ$ν+. τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον κατε�ξε πα(λο«, δια-
δε#/μενο« π�ρρον P H K : add. �ν το�τ0 τ< ?τει παραλαμβ/νοψσιν ο, 5γαρηνο6 καισ/-
ρειαν τV« παλαιστ$νη« C (non add. L F1) cap. 112.1 ΚGνστα« : κGνστα« E ?γγονο«
Uρακλε$οψ ?τη κζ add.in mg. C : βασιλε$α κ0νσττν F1 : κGνστα« ψ,�« κ0νσταντ$νοψ ?γγονο«
Uρακλε$οψ P K : om. L 2 post ΚGνστα« add. E ?γγονο« Uρακλε$οψ1 ψ,�« δ� κ0νσταντ$νοψ C
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πατρ�«, �μο( δ� π/πποψ, ’Ηρακλε$οψ ,καν�ν σ�ν τY πατρ6 βασιλε�σαν-
το«, μετ� δ� το(τον λ$αν βραξ� (E γ�ρ Μαρτ$νη« φ!�νο«, τV« α4το(
μητρψι»«, το( ζVν α4τ�ν 5πλλα#ε δι� ’Ηρακλ0ν»ν, τ�ν �# α4τV«
5!ωσμ0« γεγεννημωνον), τα�την μετ� το( τωκνοψ U %μετωρα σ�ν ΥεY
χVφο« �#γαγεν πρ�« τ� μC †τ<ν �#α!ωσμ0« κα6 �κν�μ0« γεννη!ωντ0ν†
βασιλε�εσ!αι τCν βασιλε$αν ’Ρ0μα$0ν. �γ] δ� παρακαλ< σψμβο�λοψ«
?ξειν %μ»« κα6 φ$λοψ« κα6 γνGμονα« τV« �μV« βασιλε$α«1 κα6 φιλο-
τιμησ/μενο« α4το�« δGροι« 5πωλψσεν. 2 �φ8 ο@ γωγονε βια$0« >νεμο«
κα6 πολλ� δωνδρα 5νωσπασε κα6 κ$ονα« κατωβαλε κα6 πλο�α σψνωτρι-
χε. 3 5λλ� κα6 Μαψ$α«, E τ<ν 8Αρ/β0ν 5ρξηγ�«, τCν ’Ρ�δον καταλα-
β]ν κα6 παραλαβ]ν τ�ν κολοσσ�ν ’Ρ�δοψ μετ� ατ#' ?τη τV« α4το(
,δρ�σε0« κα!ε�λεν1 Sν 8 Ιοψδα��« τι« ?μπορο« Wνησ/μενο« Ψπτακοσ$α«
καμλοψ« �φ�ρτ0σε τ�ν ξαλκ�ν κολοσσο(. Μαψ$α« δ� μετ� πλο$0ν oλ-
!εν �ν Φοιν$κ+, ?ν!α oν E βασιλε�« ΚGνστα« μετ� το( ’ρ0μαmκο( στ�λοψ,
ναψμαξε�ν μωλλ0ν μετ 8 α4το(. τ' δ� νψκτ6 ε^δε κατ 8 )ναρ E βασιλε�«, _τι
διωτριβεν �ν Υεσσαλον$κ+ τ' π�λει. διgπνισ!ε6« δ� κα6 τY Bνειροκρ$τ+
διηγησ/μενο« τ� �ν�πνιον, ?φη1 w βασιλε(, ε�!ε μC "πν0σα« τ' νψκτ6
τα�τ+, μτε )νειρον �!ε/σ01 τ� γ�ρ ε^να$ σε �ν Υεσσαλον$κ+ »!�« >λλ8
τCν ν$κην« κρ$νεται1 πρ�« τ�ν �ξ!ρ�ν σοψ U ν$κη τρωπεται1 κα6 δC το(το
5πωβη1 σψμβαλ�ντε« γ�ρ π�λεμον Uττ<νται ’Ρ0μα�οι. E δ� βασιλε�«
μ�λι« διασ0!ε6« %ποστρωφει μετ 8 αAσξ�νη« �ν Κ0νσταντινοψπ�λει.
4 ο@το« E ΚGνστα« τ�ν dγιον Μ/#ιμον μC δψνη!ε6« εA« τCν Ψαψτο(
κακοδο#$αν μετενωγκαι τν τε γλ<σσαν κα6 τCν ξε�ρα α4το( 5πωκοχεν.
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§ 2: cf. Georg. Mon. 697.10–12 13–16 5λλ� – κολοσσο(: cf. Theoph. 345.8–11 16–24

Μαψ$α« – Κ0νσταντινοψπ�λει: cf. Theoph. 345.16–346.18; Georg. Mon. 716.10–717.3  § 4:
cf. Theoph. 347.6–14; 332.2–4; 351.14–24; 347.21–23; Georg. Mon. 717.13–20

T[L] C[F1]PH[K]

6 Uρακλον�ν T post α4τV« add. >γαν P 7 γεγεννημωνον : γεγενημωνον P : γεν�μενον H
μετ� το( τωκνοψ om. H Uμετωρα F1 P H 8 μC : παρ� L : μC %π� C : vide introd. III.3.1.1
τ<ν : τ�ν L F1 P H K �#α!ωσμ0« (�#5!ωσμ0« T) : �#5!ωσμ0ν C : vide introd. III.3.1.1 �νν�-
μο« H γεννη!ωντ0ν : γενη!ωντ0ν F1 : γενη!ωντα P : γεννη!ωντα H K 11 α4το�« (sic L) :
α4το�« T H (sic fort. etiam P) βια$0« (sic F1) : β$αιο« L C P H 12 5νωπασε H K κατωβαλλε
H 13 μαβ$α« C 13–14 καταλαβ]ν (sic L) : κατωλαβεν T : παραλαβ]ν H 14 τ�ν : τ� H
α4το( : α4τV« P 15 ?μπορο« om. H Ψπτακοσ$α« : Ψπτακοσ$οψ« P K : χ H 16 Μαψ$α« :
μψ$α« T : μαβ$α« C 17 εA« φοιν$κην C το( om. P H K 18 E βασιλε�« κατ 8  )ναρ H K
19 διgπνησ!ε6« T H K 20 διηγησ/το H post �ν�πνιον add. E δ� P H K (cf. Theoph.
346.3) ε^!ε w βασιλε( P 21 μτε (sic Theoph.) : μτε τ� T : non adhib. F1 (μCδ� L, sed fort.
e Georg. Mon.) 21–22 !�« >λλ8 τCν ν$κην : τCν hoc in loco non exhib. Theoph. 346.4–5
24 μ�λι« om. C %ποστρωφει : %πεστρ/φη C P H K : non adhib. L F1 25 κ<νστα« T μC
δψνη!ε6« τ�ν dγιον μ/#ιμον P H K Ψαψτο( : α4το( P 26 μετενεγκε�ν P 5πωκοχεν :
5πωτεμε C
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κα6 τ�ν dγιον Μαρτ�νον, π/παν ’ΡGμη«, �#Gρισεν. 5 Μαψ$α« δω, E τ<ν
8Αρ/β0ν 5ρξηγ�«, μετ� τα(τα �πρωσβεψσε περ6 εAρνη« πρ�« ΚGνσταν
δι� τCν εA« α4τ�ν γενομωνην %π� τ<ν 8Αρ/β0ν 5νταρσ$αν κα6 xνα τελ<-
σιν %π�ρ τV« τοια�τη« εAρνη« το�« ’Ρ0μα$οι« ο, 5Αραβε« κα! 8 Uμωραν
νομ$σματα ξ$λια κα6 xππον κα6 δο(λον. E δ� ο4κ �πε$σ!η. 6 καταλιπ]ν
δ� Κ0νσταντινο�πολιν μετωστη �ν Σψρακο�σ+ τV« Σικελ$α«, βοψλη!ε6«
�ν ’ΡGμ+ τCν βασιλε$αν μεταστVσαι δι� τ� μιση!Vναι α4τ�ν %π� τ<ν
Βψζαντ$0ν h« μονο!ελτην κα6 κακ�δο#ον, καταλιπ]ν �ν τ' π�λει κα6
>κ0ν το�« τρε�« ψ,ο�« α4το( κα6 τCν γψνα�κα. 7 �δολοφον!η δ� E
α4τ�« ΚGνστα« �ν Σψρακο�σ+ τV« Σικελ$α« �ν τY βαλανε$8 σμηξ�μενο«.
μετ� γ�ρ το( κ/δοψ κατ� κορψφV« λαβ]ν παρ� 8Ανδρωοψ �τε!νκει. κα6
προβ/λλονται ο, Σψρακο�σιοι Νιζ$ζιον 8Αρμωνιον εA« βασιλωα, )ντα λ$αν
ε4πρεπV κα6 hραι�τατον.
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35

§ 5: cf. Theoph. 347.16–18  § 6: cf. Theoph. 348.4–6; 351.14–15; 24–28; Georg. Mon. 717.11–
23 § 7: cf. Theoph. 351.14–352.4; Georg. Mon. 717.23–718.4

T[L] C[F1]PH[K]

27 post �#Gρισεν add. δι� τ� �λωγξεσ!αι %π 8 α4το( τ� μονο!ωλητον α4το( (α4το( om. P)
δ�γμα. ο4 μ�νον δω, 5λλ� κα6 τ�ν �διον 5δελφ�ν !εοδ�σιον ?σφα#ε, δι/κονον ξειροτο-
νη!ωντα %π� πα�λοψ πατρι/ρξοψ. 5ρξιερε�« δ� κ0νσταντινοψπ�λε0« oν γεGργιο«
πρεσβ�τερο« κα6 σ�γκελλο« γεν�μενο« P H K μαβ$α« C δω, E : δ� E δ� P 28 �πρωσβεψε T C
(πρωσβει« … 5πωστειλε L) ΚGνσταν (sic L F1) : κGνστα T : κGνσταντα C 29 5ρταρσ$αν T
30 %π�ρ – εAρνη« post το�« ’Ρ0μα$οι« transp. P ο, 5Αραβε« κα! 8  Uμωραν om. H 31 κατα-
λοιπ�ν H 32 μετωστη �ν Σψρακο�σ+ : κατVλ!εν εA« σψρ/κοψσαν P H K 32–36 βοψ-
λη!ε6« – �ν alt. om. P 34 μονο!ωλητον P H K 35 >κ0ν (>κον H) το�« (sic L F1) : >κοντα« T
E : κα6 C 36 ΚGνστα« (κ<νστα« T) : κ0νσταντ�νο« H K 37 κ/δδοψ C P κορψφV« : κεφα-
λV« H 38 προεβ/λλοντο P Νιζ$ζιον : μιζ$ζιον C 8Αρμωνιον post βασιλωα transp. C )ν-
τα λ$αν om. H : λ$αν om. C 39 post hραι�τατον add. ο, οIν 5γαρηνο6 καταλαβ�ντε« μωξρι
τV« ξαλκηδ�νο«, πολλο�« tξμαλGτεψσαν. παρωλαβον δ� κα6 τ� 5μ�ριον τV« φρψγ$α«. ξει-
μ<νο« δ� γενομωνοψ �ν νψκτ6 καταλαβ�ντε« ο, e0μα�οι, δι� #�λ0ν 5νωρξονται �π6 τ� τε�-
ξο«1 κα6 τ�« πωντε ξιλι/δα« το�« >ραβα« 5ποκτε$νοψσιν C
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113 Κ0νσταντ�νο«, ψ,�« ΚGνστα

Κ0νσταντ�νο«, ψ,�« ΚGνστα, �βασ$λεψσεν ?τη ιζ'. ο@το« μα!]ν τCν το(
πατρ�« 5να$ρεσιν μετ� πλε$στη« ναψστολ$α« τCν Σικελ$αν κατωλαβεν
κα6 ξειρ0σ/μενο« Νιζ$ζιον κα6 το�« το( πατρ�« φονωα« π/ντα« 5πεκε-
φ/λισεν, hσα�τ0« κα6 8 Ιοψστινιαν�ν πατρ$κιον, τ�ν πατωρα Γερμανο(
το( γενομωνοψ πατρι/ρξοψ. τ�ν δ� Γερμαν�ν τραξ�τερον )ντα ε4νο�ξι-
σεν. ο@το« �κλ!η Π0γ0ν/το« h« 5γωνειο« 5πελ!]ν �π6 τ' το( πατρ�«
�κδικσει, �πανελ!]ν δ� μετ� πGγ0νο«. 2 %ποστρωχα« δ� �ν Κ0νσταν-
τινοψπ�λει �βασ$λεψσεν dμα το�« 5δελφο�«. �πιβοψλεψ!ε6« δ� παρ8 α4τ<ν
κα6 κατισξ�σα« ’ρινοτμτοψ« κα6 �#ορ$στοψ« �πο$ησεν ’Ηρ/κλειον
κα6 Τιβωριον. 3 �π6 α4το( δ� �#Vλ!ε στ�λο« μωγα« κα6 κεφαλα6 πλε�σται
τ<ν 8Αρ/β0ν κα6 παραλαβ�ντε« Κ�ζικον oλ!ον μωξρι τV« ΞρψσV«
π�ρτη« κα6 το( Κψκλοβ$οψ, πολωμοψ« ποιο(ντε« κα! 8 Ψκ/στην κα6 παρα-
ξειμ/ζοντε« �ν τY κ�λπ8 Κψζ$κοψ �π6 Ψπτ� ?τη πολεμο(ντε« Κ0νσταν-
τινο�πολιν. τ' δ� Υεο( ξ/ριτι καταπολεμη!ωντε« %π� τ<ν Βψζαντ$0ν
%πωστρεχεν E !εοβ�!ιστο« α4τ<ν στ�λο«, κα6 %ποστρωχαντε« %π�
το( στρατηγο( τ<ν Κιβψρραι0τ<ν αI!ι« πολεμη!ωντε« Uττ!ησαν,
�μπρησ!ωντ0ν κα6 τ<ν πλο$0ν α4τ<ν %π� το( %δατGδοψ« πψρ�«.
Καλλ$νικο« γ/ρ τι« 5ρξιτωκτ0ν 5π� ’Ηλιοψπ�λε0« Σψρ$α« προσφψγ]ν
το�« ’Ρ0μα$οι« π(ρ %γρ�ν 5ρξV!εν α4τ�« κατεσκε�ασε κα6 τ� τ<ν
8Αρ/β0ν σκ/φη καταπρσα« σ�μχψξα 5πGλεσεν1 κα6 ο"τ0« ο, ’Ρ0μα�οι
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2 Constantinus IV. regnavit a. 668–685

2 Κ0νσταντ�νο« – ιζ': cf. Theoph. 352.10 (cf. 361.15–16); Georg. Mon. 725.13–14 2–7 ο@-
το« – ε4νο�ξισεν: cf. Theoph. 352.4–9 § 2: cf. Theoph. 352.12–23 (cf. 360.18–20) § 3: cf.
Theoph. 353.25–354.17; Georg. Mon. 727.16–728.5

T[L] C[F1]PH[K]

1 Κ0νσταντ�νο«, ψ,�« ΚGνστα : κ0νσταντ�νο« E π0γ0ν/το« ?τη ιζ in mg. C : βασιλε$α
κ0νσταντ$νοψ ψ,ο( κGνστα F1 : κ0νσταντ�νο«, ψ,�« (E ψ,�« H K) κGνστα, E π0γ0ν/το« P H
K : om. L 2 post Κ0νσταντ�νο« add. E C F1 H K : non adhib. L ΚGνστα (κ<νστα« T) : κGν-
σταντο« C ο@το« : οIτ0« T 3 5να$ρεσιν (sic L) : αxρεσιν T πλε$στη« : πλε$στοψ στρα-
το( κα6 P ναψτιλλε$α« C 4 μιζ$ζιον C φονωα« : 5ναιρωτα« P : φονεψτ/« H K 6 το( γε-
νομωνοψ (γενα- H) om. K )ντα τραξ�τερον P H K 8 �πανελ!]ν (�πελ!]ν H) δ� : κα6
�πανελ!]ν C %ποστρωχα« δ� : κα6 %ποστρωχα« P 8–9 Κ0νσταντινοψπ�λει : τ' π�λει H
9 �πιβοψλη!ε6« P δ� om. H α4τ<ν : α4το�« P H K 10 eινοτομτοψ« P 13 ποιο(ντε«
πολωμοψ« C 14 Κψζ$κοψ : κα6 κψζ$κ0 C P ?τη Ψπτ� C 15 post δ� add. το( P βψζατ$0ν
ut vid. P 16 %πωστρεχεν : %πωστρεχαν κα6 C α4τ<ν om. H post κα6 add. ο, T : non adhib.
L F1 17 στρατηγο( : στρατο( P K : στρατι0το( H Κιβψρραι0τ<ν (sic L) : κιβιραι0τ<ν
T : κιβψραι0τ<ν C : κψβερι0τ<ν H : κιβψρε0τ<ν ut vid. K 18 %π� : 5π� P H K 19 Aλιοψ-
π�λε0« C H K 20 5ρξV!εν α4τ�« (α4το�« P) : α4τ�« 5ρξV!εν C H κα6 τ� : κατ� T : κα6
κατ� K : non adhib. L
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μετ� ν$κη« μεγ/λη« %πωστρεχαν, ?κτοτε τ� %γρ�ν π(ρ �φεψρ�ντε«. 4 εAσ-
Vλ!ον δ� ο, Μαρδαm2 ται εA« τ�ν Λ$βανον Σψρ$α« κα6 �κρ/τησαν α4τ�ν. κα6
Μαψ$α« φοβη!ε6« σφ�δρα 5ποστωλλει πρωσβει« πρ�« τ�ν βασιλωα ζητ<ν
εAρνην, %ποσξ�μενο« κα6 �τσια π/κτα. E δ� βασιλε�« το�« πρωσβει«
δε#/μενο« 5ποστωλλει σ�ν α4το�« 8 Ι0/ννην πατρ$κιον, τ�ν Πιττιγα�δην,
h« πολψπειρ$l κα6 φρονσει κεκοσμημωνον, διαλεξ!Vναι το�« 5Αραχι. τ<ν
δ� 8Αρ/β0ν !αψμασ/ντ0ν τCν φρ�νησιν κα6 5γξ$νοιαν α4το( σψν-
εφGνησαν παρωξειν ’Ρ0μα$οι« κατ 8 ?το« ξρψσο( ξιλι/δα« γ' κα6 αAξμα-
λGτοψ« ξιλι/δα« η' κα6 xπποψ« ε4γενε�« ν'. τα(τα �στοιξ!η δ$δοσ!αι
�π6 ξρ�νοψ« τρι/κοντα, :στε ε^ναι πλατε�αν εAρνην 5ναμετα#�
8Αρ/β0ν κα6 ’Ρ0μα$0ν. 5 hσα�τ0« κα6 ο, τ� Ψσπωρια οAκο(ντε« Σκ�!αι,
_ τε Ξαγ/νο« κα6 ο, �πωκεινα ’ρVγε« κα6 κ/σταλδοι, δ<ρα τY βασιλε�
στε$λαντε« εAρνην �τσαντο. ε^#εν οIν E βασιλε�« κα6 �κ�ρ0σεν
εAρνην, κα6 γωγονεν γαλνη μεγ/λη ?ν τε τ' 5νατολ' κα6 δ�σει. 6 �π6
α4το( δ� το( βασιλω0« τ� τ<ν Βοψλγ/ρ0ν ?!νο« διαπερ»σαν κα6 5π�
τ<ν Eμοφ�λ0ν 5ποξ0ρισ!�ν �σκν0σεν �ν Β/ρναι« ?ν τισι λ�ξμαι« κα6
)ρεσι. το( δ� βασιλω0« το(το 5κηκο�το« σ�ν ναψσ6 κα6 στρατY �πVλ!ε
κατ 8 α4τ<ν. ο, δ� Βο�λγαροι το(το 5!ρ�0« !εασ/μενοι κα6 τV« Ψαψτ<ν
5πεγν0κ�τε« σ0τηρ$α« ε�« τι Bξ�ρ0μα καταφε�γοψσι κα6 Ψαψτο�«
5σφαλ$ζονται. τ<ν δ� ’Ρ0μα$0ν π�λεμον μC δψναμων0ν σψν/χαι δι/ τε
τ� τωλματα κα6 τCν το( τ�ποψ Bξ�ρ0σιν �!ρασ�ν!η τ� μιαρ�ν ?!νο«.
σψνωβη δ� κα6 τ�ν βασιλωα ποδαλγ$l B#ψπα!Vσαι κα6 �π6 Μεσημβρ$αν
%ποστρωχαι, καταλιπ]ν το�« στρατηγο�« †λ$μβην κα6 λ�ξον ποιVσαι
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§ 4–5: cf. Theoph. 355.6–356.8 § 6: cf. Theoph. 356.18sqq.; Georg. Mon. 728.15–729.16

T[L] C[F1]PH[K]

22 τ� om. P H K 23 δ� om. H K τ�ν : τ� H post Λ$βανον add. τV« T (non add. L) : non
adhib. F1 24 μαβ$α« C φοβη!ε6«φ�δρα P 26 τ�ν om. H Πιττιγα�δην : πιττικα�δ F1 :
πιτζογ/βδην P : πιAζιγα�δην H : πιτζικα�δην K (Πιτζιγα(διν Theoph. 355.16) 27 δια-
λεγξ!Vναι H 27–28 τ<ν – !αψμασ/ντ0ν : ο, δ� >ραβε« !αψμ/σαντε« C 29 γ' : δωκα P K :
ιβ H 30 ε4!ενε�« H ν' : η H : BκτG K διδ�σ!αι T L 31 ξρ�νοι« C P H K μετα#� C
H K : non adhib. F1 32 post 8Αρ/β0ν add. τε C τ� Ψσπωρια (sic L) : τα(τα T Σκ�!αι
(sic L) : σκ�!οι T 33 post κα6 alt. add. ο, P κ/σταλδοι : κ4λσταδοι ut vid. C : καστ/λδοι H
34 tτσαντο εAρνην P οIν om. C 35 post εAρνην add. μετα#� 5ρ/β0ν κα6 e0μα$0ν1
h« αϊτ0« κα6 ο, τ� Ψσπωρια οAκο(ντε« εAρνεψσαν H γαλνη μεγ/λη (sic L) : γαλνη C P
K : εAρνη κα6 στα!ηρ� γαλνη H : non adhib. F1 τ' om. P H K 37 τισι : τε τα�« C
λ�γμαι« T : non adhib. L F1 38 το( – 5κηκο�το« : E δ� βασιλε�« το(το (το�τ0 H) 5κηκο]«
P H K : non adhib. L F1 38–39 �πVλ!ε κατ 8  α4τ<ν : κατ 8  α4τ<ν �πελ!ε�ν παρεσκε�ασεν C
39 βο�ργαροι T 41 τε om. H 42 τωλματα : π/λματα T : non adhib. L F1 BξψρGτητα H
43 ποδαλγ$l om. H B#ψπασ!Vναι H 44 καταλιπ]ν : καταλιπ�ντα C : παρεγγψσαν-
το« P : παρεγγσαντο« H : παραγγψσαντο« fort. K : non adhib. L F1 λ$μβην : ?νεδρα P :
?νεδραν H K : non adhib. L F1 λ�ξον : λ�γον H
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κα6 %ποσ(ραι α4το�«. ο, δ� καβαλλαρικο6 τ�ν βασιλωα φε�γειν
διαφημσαντε« φψγ' �ξρσαντο μηδεν�« διGκοντο«. ο, δ� Βο�λγαροι
το(το !εασ/μενοι �δ$0#αν )πισ!εν α4τ<ν κα6 πολλο�« #$φει 5νε�λον1
κα6 ?κτοτε διαπερ/σαντε« κα6 !ρασψν!ωντε« κατεκρ/τησαν κα6 πλατψν-
!ωντε« τCν ’ρ0μαmκCν ξGραν �ξμαλGτιζον. _!εν 5ναγκασ!ε6« E βασιλε�«
εAρνεψσε μετ 8 α4τ<ν, �τσια α4το�« σψμφ0νσα« π/κτα �π 8 αAσξ�ν+
’Ρ0μα$0ν δι� πλ!οψ« 4μαρτι<ν Uμ<ν, _τι E π/ντα« %ποτελε�« ποισα«
%π� μιαρο( ?!νοψ« Uττ!η. 7 tρεμσα« δ� �κ π/ντ0ν Zν0σε τ�« 4γ$α«
�κκλησ$α« κα6 σ�νοδον οAκοψμενικCν σψνα!ρο$σα« �ν Κ0νσταντινοψ-
π�λει τ<ν σπ!' πατωρ0ν �βεβα$0σε τ� δ�γματα τ<ν προλαβοψσ<ν
4γ$0ν πωντε σψν�δ0ν. ?στεχε δ� 8 Ιοψστινιαν�ν, ψ,�ν α4το(, σψμβασι-
λε�ειν α4τY. 8 Μαψ$οψ δ� το( 5Αραβο« τελεψτσαντο« 8Αβιμωλεξ
�κρ/τησε κα6 5ποστε$λα« πρωσβει« πρ�« τ�ν βασιλωα �τσατο εAρνην
το( παρωξειν τριακοσ$α« Ψ#κοντα πωντε ξιλι/δα« ξρψσ$οψ νομ$σματα
κα6 τριακοσ$οψ« Ψ#κοντα πωντε δο�λοψ« κα6 ε4γενε�« xπποψ« τρια-
κοσ$οψ« Ψ#κοντα πωντε κα! 8 qκαστον ξρ�νον, _π0« παψ!' τ� τ<ν
Μαρδαmτ<ν τ/γμα �κ το( Λιβ/νοψ. 9 5πεβ$0σε δ� E α4τ�« ε4σεβC«
Κ0νσταντ�νο« κρατσα« ?τη δωκα κα6 Ψπτ/.
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52–55 tρεμσα« – σψν�δ0ν: cf. Theoph. 360.10–12; Georg. Mon. 725.14sqq. 55–56 ?στε-
χε – α4τY: cf. Theoph. 360.19–20  § 8: cf. Theoph. 361.8–13  § 9: cf. Theoph. 361.15–16;
Georg. Mon. 725.13–14; Niceph. Brev. 37.12

T[L] C[F1]PH[K]

45 κα6 : ε^τα δι� ξλε�η« τιν�« P H K post α4το�« add. ?#0 P H K ο, δ� : 5λλ8 ο, P H K
46 διαφημ$σαντε« C P 47 το(το : το(τον P 48 !ρασψ!ωντε« T : non adhib. L
48–49 πλατψ!ωντε« T : non adhib. L 49 post _!εν add. κα6 P H K 50 εAρηνε(σαι P
π/κτα σψμφ0νσα« H αAσξ�νη« P H K 51 πλ!οψ« (sic L) : πλV!ο« C P K : non adhib. F1
52 μιαρο( : μικρο( C post π/ντ0ν add. E βασιλε�« C 4γ$α« om. H 53 post οAκοψμενι-
κCν exhib. ποισα« Pac 54 τ<ν pr. : %π� H post σπ!' add. 4γ$0ν C 55 post σψν�δ0ν
add. κα6 τCν τ<ν (τ<ν om. H) μονο!ελητ<ν (μονο!ωλητον H) αxρεσιν 5νε!εμ/τισε, κα!ελ]ν
σωργι�ν τε κα6 π�ρρον. τελεψτσα« δ� �τω!η (�τ/φη H K) �ν τY ναY τ<ν 4γ$0ν
5ποστ�λ0ν �ν λ/ρνακι !ετταλ' (�ν λ/ρνακι !ετταλ' om. H K). τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη«
!ρ�νον κατε�ξε γεGργιο« E σ�ρο« P H K post 8 Ιοψστινιαν�ν add. τ�ν C P H K (non add. L
F1) post α4το( add. το( C P H K (non add. L) : non adhib. F1 56 μαβ$οψ C H 57 post
�κρ/τησε add. S« P H K πρ�« – �τσατο : tτσατο τ�ν βασιλωα C 58 τριακοσ$α ut vid.
C ξρψσο( νομισμ/τ0ν C 59 κα6 pr. om. H τριακοσ$οψ« Ψ#κοντα πωντε : #ε H ε4γε-
νε�« om. T (quod exhib. L) 60 παψ!ε� H 61 τ/γμα : τ/γματα P : γωνο« H 5πεβ$0σε (sic
F1) : 5πεβ$0 L C P H K 62 κρατσα« : βασιλε�σα« C post δωκα κα6 Ψπτ/ (ιβ L : δωκα Ψπτ/
C K (ιζ P H) : κζ F1) add. U δ� 4γ$α κα6 οAκοψμενικC σ�νοδο« U qκτη1 U σψνα!ροισ!ε�σα παρ�
το( α4το( κ0νσταντ$νοψ h« προλωλεκται1 κατ� σεργ$οψ κα6 π�ρροψ τ<ν μονο!ελητ<ν1 E
γ�ρ σωργιο«1 κα6 π�ρρο«1 κα6 μακ/ριο«1 5ρξηγο6 τV« τ<ν μονο!ελητ<ν α,ρωσε0« �γωνον-
το1 δι� κα6 5νε!εματ$σ!ησαν %π� τ<ν διακοσ$0ν Bγδοκοντα κα6 �ννωα 4γ$0ν πατωρ0ν1
δ�ο φ�σει« κα6 !ελματα1 κα6 δ�ο φψσικ�« �νεργε$α« το( ξριστο( δογματισ/ντ0ν C
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114 8 Ιοψστινιαν�«, ψ,�« α4το(

8 Ιοψστινιαν�«, ψ,�« α4το(, �βασ$λεψσεν ?τη ι«'. ο@το« 5πωστειλε πρ�«
8Αβιμωλεξ 5σφαλ$σασ!αι τ� στοιξη!ωντα �γγρ/φ0« �π6 το( α4το( πα-
τρ�« κα6 πωμχα« παρωστειλε το�« Μαρδα�τα« ξιλι/δα« ιβ', F τV« 5νο$α«,
τCν ’ρ0μαmκCν δψναστε$αν 5κρ0τηρι/σα«. π/νδεινα γ�ρ κακ� ?κτοτε
πωπον!εν U ’Ρ0μαν$α %π� τ<ν 8Αρ/β0ν μωξρι το( ν(ν το�τ0ν παρα-
σταλωντ0ν. 2 ?λψσε δ� κα6 τCν τ<ν Βοψλγ/ρ0ν εAρνην. �πιστρα-
τε�σα« δ� �π6 τ� δψτικ� μωρη πολλ� τ<ν Σκλ/β0ν πλ!η τ� μ�ν
πολωμ8, τ� δ� λ�γ8 παραλαβ]ν %πωστρεχεν. 5φ8 Jν �πιλε#/μενο« κα6
στρατε�σα« ξιλι/δα« τρι/κοντα λα�ν περιο�σιον το�τοψ« �π0ν�μασεν.
ο?« δC κα!οπλ$σα« κα6 Aδιοποιησ/μενο« κα6 τ' το�τ0ν σψμμαξ$l πε-
ποι!]« λ�ει τCν μετα#� ’Ρ0μα$0ν κα6 8Αγαρην<ν εAρνην �# 5νο$α«. κα6
λαβ]ν τ�ν περιο�σιον, s μ»λλον εAπε�ν 5ν�σιον, λα�ν κα6 τ� λοιπ�
στρατε�ματα πρ�« τCν Σεβαστ�πολιν 5πVρεν. �ν — κα6 ο, 8Αγαρηνο6
παραγεν�μενοι κα6 προμαρτψρ�μενοι α4τY τ� με! 8 _ρκ0ν σψμφ0νη-
!ωντα μC διαστρωχαι, �πε$τοι γε κριτC« E Υε�« κα6 ?κδικο« γενσεται,
ο4 κατεδω#ατο τ� τV« εAρνη« E βασιλε�«, 5λλ� πρ�« π�λεμον παρετ/σ-
σετο. κα6 δC παραψτ$κα 4πλGσαντε« ο, 8Αγαρηνο6 τ�ν τV« εAρνη«
?γγραφον ξ/ρτην κα6 �π6 δ�ρατο« 5ναρτσαντε« :ρμησαν κατ�
’Ρ0μα$0ν. κα6 σψμβολV« γενομωνη« η4τομ�λησαν �κ τ<ν Σκλ/β0ν πρ�«
το�« 8Αγαρηνο�« ξιλι/δε« κ', κα6 ο"τ0« τ<ν ’Ρ0μα$0ν δειν<« τραπων-
τ0ν κα6 5ναρι!μτ0ν σφαγωντ0ν U δικαιοκρισ$α κα6 ν$κη πρ�« το�«
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2 Iustinianus II. regnavit a. 685–95 (et 705–11: cf. cap. 117 infra)

2 8 Ιοψστινιαν�« – ι«': cf. Theoph. 361.25–28; 363.1–5; 374.24; Georg. Mon. 729.18–19
2–7 ο@το« – παρασταλωντ0ν: cf. Theoph. 363.6–20; Niceph. Brev. 38.15–16 (4–7 κα6 –
παρασταλωντ0ν) § 2–4: cf. Theoph. 365.30–366.23; Georg. Mon. 729.19–731.3; Niceph.
Brev. 38

T[L] C[F1]PH[K]

1 8 Ιοψστινιαν�«, ψ,�« α4το( : Aοψστινιαν�« E νωο« E κα6 eιν�τμητο«, ?τη ι« in mg. C : βασιλε$α
,οψστινιανο( ψ,ο( α4το( F1 : Aοψστινιαν�« E ψ,�« α4το( E eιν�τμητο« P : Aοψστιαν�«
E eιν�τμητο« H : Aοψστινιαν�« K : tit. non exhib. L 2 post 8 Ιοψστινιαν�« add. E C F1
P H K (non add. L) 3 post 8Αβιμωλεξ add. αAτ<ν H 3–4 πατρ�« α4το( C 5–6 ?κτοτε
πωπον!εν : ?πα!εν ?κτ0τε H 6–7 5ποσταλωντ0ν H 7 κα6 τCν τ<ν Βοψλγ/ρ0ν (sic L) :
�πιταδψτικαγ/ρ0ν T 8 δ� om. F1 H K 9 5φ 8  : �φ 8  H K 12 ’ Ρ0μα$0ν κα6 8Αγαρην<ν :
5ρ/β0ν τ� κα6 e0μα$0ν C 13 5ν�σιον εAπε�ν P H K 14 τCν om. H K σεβαστο�πολιν
P H K 15 περιγεν�μενοι H K προμαρτψρ�μενοι : πρ�σμαρτψρ�μενοι T C : προμαρτψ-
ρGμενοι L : προμαρτψρο�μενοι F1 P H K 17 τ� τV« εAρνη« : τCν εAρνην H 18 4πλG-
σαντε« : hoc in loco λ�σαντε« exhib. Georg. Mon. 730.11 Theoph. 366.13 5γαρινο6 T
19 δ<ρατο T 21 ο"τ0 C 22 5ρι!μτ0ν T post δικαιοκρισ$α exhib. πρ�« Pac
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�ναντ$οψ« �ξGρησε, διδ/σκοψσα μC παραβα$νειν !ε�ον _ρκον πGποτε,
κrν πρ�« �ναντ$οψ« κα6 5π$στοψ« γωνηται. 3 πεφεψγ�το« δ� το( βα-
σιλω0« κα6 φ!/σαντο« �ν τY παρ� !/λασσαν τ�π8 το( Λεψκ/τοψ μετ 8
αAσξ�νη« πολλV« κα6 Zττη« 5νε�λε τ�« περιλειφ!ε$σα« ι' ξιλι/δα« τ<ν
Σκλ/β0ν. κα6 ?κτοτε πλε$0 !ρασψν!ωντε« ο, 8Αγαρηνο6 σφοδρ�τερον
�λη�ζοντο τCν ’Ρ0μαν$αν, ?ξοντε« εA« βο!ειαν κα6 το�« πρ�σφψγα«
Σκλ/βοψ«. το( δ� βασιλω0« εAσελ!�ντο« �ν τ' π�λει γωγονεν UλιακC
?κλειχι«, :στε κα6 το�« 5στωρα« φανVναι. 4 8 Ιοψστινιαν�« δ� τ� το( πα-
λατ$οψ κτ$σματα �πεμελε�το, τ�ν 8 Ιοψστινιανο( λεγ�μενον τρ$κλινον
κτ$σα« κα6 τ� πωρι# το( παλατ$οψ, ?ξ0ν Στωφανον σακελλ/ριον α4το(
κα6 πρ0τεψνο(ξον, α,μοβ�ρον )ντα κα6 5πηνV, αAκ$ζοντα 5νηλε<«
το�« �ργολ/βοψ«, h« κα6 τCν μητωρα το( βασιλω0« τψπτVσαι1 S« εA« τ�
πολιτικ�ν κακ� �νδεικν�μενο« κα6 �κ τ<ν οAκητ�ρ0ν τV« π�λε0«
5παιτσει« κα6 �κταγ�« 5προφασ$στ0« ποιο�μενο« �κ το�τοψ μισητ�ν
τ�ν βασιλωα τ' π�λει πεπο$ηκεν. 5 E δω γε βασιλε�« βοψλ�μενο« κτ$σαι
τY δμ8 β/!ραν κα6 στ/σιν 5πaτει Καλλ$νικον τ�ν πατρι/ρξην ε4ξCν
ποιVσαι το( καταλψ!Vναι τCν �κκλησ$αν τV« %περαγ$α« Υεοτ�κοψ, τCν
οIσαν πλησ$ον το( παλατ$οψ, βοψλ�μενο« στVσαι φι/λην κα6 β/!ραν
κτ$σαι τY δμ8 πρ�« τ� �κε�σε γ$γνεσ!αι τ� λεγ�μενον σα#ιμοδω#ιμον.
E δ� πατρι/ρξη« ?λεγεν, _τι ε4ξCν �π6 σψστ/σει �κκλησ$α« ?ξομεν, �π6
δ� καταλ�σει ο4 παρελ/βομεν. βιασ!ε6« δ� κα6 5παιτο�μενο« τCν ε4ξCν
?φη1 δ�#α τY ΥεY τY 5νεξομων8 π/ντοτε, ν(ν κα6 5ε6 κα6 εA« το�« αA<-
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29–30 γωγονεν – φανVναι: cf. Theoph. 367.8–9 § 4: cf. Theoph. 367.12–22; Niceph. Brev. 39
§ 5: cf. Theoph. 367.32–368.10; Georg. Mon. 731.2–15

T[L] C[F1]PH[K]

23 προβα$νειν P H K !ε�ον _ρκον (sic L) : !ε$0ν _ρκ0ν H K : !ε�ον νομ2 F1 πGποτε : ποτω
H 24 post πρ�« add. το�« P H K 24–25 πεφεψγ�το« – φ!/σαντο« : το( δ� βασιλω0«
φ!/σαντο« F1 : πεφεψγ]« δ� E βασιλε�« κα6 φ!/σα« P H K 25 παρ� – Λεψκ/τοψ : τ�ποψ
το( λεψκ/τοψ, τ� παρα!/λασσαν H 26 5νε�λε – ξιλι/δα« : 5νηρω!ησαν κατ� πρ�στα#ιν
α4το( κα6 α, περιλειφ!ε�σαι δωκα ξιλι/δε« C περιληφ!σα« T H 27 πλε$0 : πλωον C :
πλο$ον H 28 κα6 om. C H πρ�σφψγα« (sic L) : προσφ�γοψ« T H : non adhib. F1 29 εA«
τCν π�λιν P H K 30 post δ� fort. scrib. εA« sec. Theoph. 367.13 (cf. autem ind. graecitatis s.v.
�πιμελωομαι) 30–31 τ� – κτ$σματα : τ<ν το( παλατ$οψ κτισμ/τ0ν C 31 �πειμελε�τ0 H
32 post κτ$σα« add. κα6 ποικ$λοι« (ποικ$λ0« H) κοσμσα« μαρμ/ροι« (μετ� μαργ/ρ0ν H) P
H K κα6 τ� : σ�ν το�« H Στωφανον om. C 34 post �ργολ/βοψ« add. κα6 τοσο(τον
5πηνV P H K τψπτVσαι : τψπτVναι F1 : τψπVσαι P : πτ(σαι H post S« add. κα6 P H K
εA« (sic L) om. T 35 πολιτικ�ν : πολιτικ�ν πολλ� F1 : πολιτικ�ν πλε�στα P H K post
π�λε0« add. πλε$στα« H 36 5προφασ$στοψ« P H K �κ το�τοψ om. P H K 37 τ' π�λει
om. C 38 β/!ρα P ε4ξCν om. H 39 το( om. H 40–41 βοψλ�μενο« – σα#ιμοδω#ιμον
(σα#ιμοδω#mον P) fort. del. (vide introd. III.3.1.1) 41 γ$γνεσ!αι T (sic L) : γ$νεσ!αι C F1 P K :
γενωσ!αι H 42 ε4ξCν : 5ρξCν H ?ξομεν : κα6 ε4ξCν παρελ/β0μεν H �π6 : �πε6 T H
43 τCν om. H 44 π/ντοτε : π/ντα P H K
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να« τ<ν αAGν0ν1 κα6 παρεψ!� κατωλψσαν τCν �κκλησ$αν. 6 Λε�ντιο« δ�
E πατρ$κιο« �ν %πολχει Fν τV« βασιλε$α« κα6 δι� το(το �ναπ�κλειστο«
γεγον]« �π6 ?τη β', τ�τε �κπεμφ!ε6« παρ� 8 Ιοψστινιανο( στρατηγ�« �ν
’Ελλ/δι κα6 φ$λ8 α4το( Πα�λ8, μοναξY κα6 5στρον�μ8, �ντψξGν, S«
προε�πεν α4τY τCν βασιλε$αν κρατVσαι, πρ�« α4τ�ν κα6 το�« λοιπο�«
α4το( φ$λοι« Aδιαζ�ντ0« ?φη1 Aδο�, )πισ!ων μοψ 5ποστωλλει E βασιλε�«
κα6 α�ρει τCν κεφαλν μοψ, κα6 χεψδV εAσιν, d μοι �πηγγε$λασ!ε περ6 βα-
σιλε$α«. ο, δ� ε^πον1 α4τ�« μC Bκνσ+«, κα6 το(το ε4!ω0« πληρο(ται.
7 κα6 λαβ]ν α4το�« oλ!ε κα6 ?κλασε τ�« δημοσ$α« φψλακ/«, σψλλαβ�με-
νο« )ξλον πολ�ν μετ 8 α4το(. �#ελ!]ν δ� εA« τ�ν φ�ρον �κρψ#αν παντ6
τY λαY βο<ντε«1 _σοι Ξριστιανο6 εA« τCν 4γ$αν Σοφ$αν. κα6 �πισψν-
αξ!�ν τ� πλV!ο« ?κραζον1 5νασκαφε� τ� Bστ» 8 Ιοψστινιανο(. κα6 �λ!]ν
�ν τY ,πποδρομ$8 5ναγορε�εται βασιλε�«. κα6 Uμωρα« γενομωνη« �#αγα-
γ]ν 8 Ιοψστινιαν�ν εA« τ� ,ππικ�ν, ’ριν�τμητον ποισα« �ν τ' Σφενδ�ν+
�#Gρισεν �ν Ξερσ<νι. E δ� )ξλο« σψλλαβ�μενο« Στωφανον τ�ν σακελ-
λ/ριον, τ�ν κα6 ε4νο(ξον, κα6 Υε�δοτον τ�ν γενικ�ν σξοιν$οι« τε �κ πο-
δ<ν δσαντε« ?σψραν δι� τV« Μωση« κα6 εA« τ�ν Βο(ν ?καψσαν.
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§ 6–7: cf. Theoph. 368.15–369.30; Georg. Mon. 731.17–20; Niceph. Brev. 40

T[L] C[F1]PH[K]

45 post αAGν0ν add. 5μν C H κατωλψσαν (sic L Georg. Mon. Theoph.) : κατωλψσε T : κα-
τελ�!η F1 47 β' : 3 annos sec. Theoph. 368.20  post τ�τε add. δ� P H K 47–48 �ν ’Ελ-
λ/δι (sic L) : Ψλλ/δι T : εA« Ψλλ/δα P H K : om. F1 48 κα6 – α4το( post 5στρον�μ8 transp. C
post S« add. κα6 P H K 49 τCν βασιλε$αν (sic L F1) : τV« βασιλε$α« C P H K post α4τ�ν
add. τε P H K : non adhib. F1 49–50 το�« λοιπο�« α4το( φ$λοι« (sic L) : το�« λοιπο�« φ$λοψ«
α4το( P : το�« λοιπο�« α4το( φ$λοψ« C H K : non adhib. F1 51 post χεψδV add. μοι P H K
�πιγγωλεσ!αι H post περ6 add. τV« H 52 Bκνσ+« (sic L) : Bκνσει« T K post ε4!ω0« add.
κα6 >ρτι P H K 53 δημοσ$οψ« H 54 �#ελ!�ντε« C 55–56 �πισψναξ!�ν (sic L) : σψναξ!�ν
π»ν T 56 τ� om. L F1 P 5νασκαφε� (sic L) : -τ0 C : -ητ 2 F1 : -ε$η P K : -$ει H : fort. scrib.
5νασκαφ' sec. Theoph. 369.22 (sic etiam Tafel) post Bστ» add. το( C κα6 �λ!]ν : �#ελ!]ν
δ� λε�ντιο« P H K 57 εA« τ� ,πποδρ�μιον P H K γινομωνη« H 57–58 post �#αγαγ]ν
exhib. εA« τ� Pac 58 post ,ππικ�ν add. κα6 P H K 59 �ν Ξερσ<νι : ξερσ<νι F1 : εA« ξερσ<να
P H K σψλλαβ�μενοι C τ�ν om. P 60 κα6 pr. om. L P H K : non adhib. F1 τ�ν γενικ�ν :
γενικ�ν P K : γεννικ�ν H σξοιν$οι« (σξο$νοι« P) τε : σξοιν$οι« H : σξο$νι« τε fort. K 61 post
Βο(ν add. 5γαγ�ντε« P H K
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115 Λε�ντιο«

Λε�ντιο« �βασ$λεψσεν ?τη γ'. 2 �φ8 ο@ ο, 5Αραβε« τCν 8ΑφρικCν στρα-
τε�σαντε« παρωλαβον. E δ� Λε�ντιο« τα(τα μα!]ν 5ποστωλλει τ�ν
πατρ$κιον 8 Ι0/ννην, >νδρα ,καν�ν, μετ� το( ’ρ0μαmκο( στ�λοψ1 S« το�«
�ξ!ρο�« κατατροπ0σ/μενο« tλεψ!ωρ0σε τCν 8ΑφρικCν κα6 τα(τα 5να-
γαγ]ν τY βασιλε� �κε�σε παρεξε$μασεν. E δ� πρ0τοσ�μβοψλο« τα(τα
μα!]ν δ�ναμιν πολλCν 8Αγαρην<ν 5πωστειλε κατ� 8 Ι0/ννοψ κα6 το(τον
�#εδ$0#εν. E δ� 8 Ι0/ννη« �π6 ’Ρ0μαν$αν 5νωκαμχεν, δ�ναμιν πλε$0 βοψλ�-
μενο« 5ναλαβε�ν. 3 �λ!�ντο« δ� q0« Κρτη«, �π6 τ�ν βασιλωα πορεψο-
μωνοψ, E στρατ�« %π� τ<ν Aδ$0ν 5ρξ�ντ0ν 5νατραπε6« εA« βοψλCν
πονηρ�ν �#ετρ/πη κα6 φονε�σαντε« 8 Ι0/ννην πατρ$κιον κα6 τ�ν βασιλωα
5να!εματ$σαντε« 8Αχ$μαρον, δροψγγ/ριον τ<ν Κιβψρραι0τ<ν, βασιλωα
5νηγ�ρεψσαν, Τιβωριον Bνομ/σαντε«. 4 το( δ� Λεοντ$οψ τ�ν το( Νε0-
ρ$οψ λιμωνα �κκα!α$ροντο« U το( βοψβ<νο« λ�μη �νωσκηχε τ' π�λει κα6
πλV!ο« λαο( διωφ!ειρε. 5 κατωλαβε δ� 8Αχ$μαρο« dμα τY στ�λ8 κα6
προσGρμισεν �ν Σψκα�«. τV« δ� π�λε0« Λε�ντιον προδο(ναι μC βοψ-
λομωνη« προδοσ$α γωγονε δι� τV« τ<ν Βλαξερν<ν π�ρτη«, κα6 τ�ν
Λε�ντιον ξειρ0σ/μενο« 8Αχ$μαρο« κα6 ’ρινοκοπσα« �ν τ' μον' τV« Δαλ-
μ/τοψ περιGρισε κα6 π/ντα« το�« φ$λοψ« α4το( τ�χα« κα6 δημε�σα«
�#Gρισεν.
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2 Leontius regnavit a. 695–698

§ 1: cf. Theoph. 369.31; Georg. Mon. 731.22 § 2–5: cf. Theoph. 370.6–371.9; Niceph. Brev. 41
§ 2–3: cf. Georg. Mon. 731.22–732.4 § 5: cf. Georg. Mon. 732.4–8

T[L] C[F1]PH[K]

1 Λε�ντιο« : βασιλε$α λεοντ$οψ ?τη γ in mg. C : om. L H (sed de H vide infra) 2 post γ' add.
(sed potius transp., vide supra) λε�ντιο« H 2–3 �κστρατε�σαντε« P H K 3 τ�ν om. C
4 το( om. L P H K : non adhib. F1 6 �κε�σε om. C πρ0τοσ�μβοψλο« (sic L) : πρ<το«
σ�μβοψλο« T : non adhib. F1 8 �δ$0#εν H K 5νωκαμχεν : ?καμχε P K : ?στρεχε H
9 �λ!�ντο« : �λ!�ντε« H : oλ!ε C post Κρτη« add. τCν C 9–10 πορεψομωνοψ : πορεψ�με-
νοι H : πορεψ�μενο« κα6 C 11 �#ετρ/πην H 12 5χ$μαρρον H post δροψγγ/ριον add.
τ<ν πλο�μ0ν (πλ0- P) P H K Κιβψρραι0τ<ν (sic L) : κοιβιραι0τ<ν T : κιβψραι0τ<ν C :
κηβηρε0τ<ν F1 : κψβιρι0τ<ν H 14 βοψβ<νο« (sic L) : βοβ<νο« T : β0β<νο« F1 : βομβ<νο«
P H K �νωσκηχε : �νωκψχε H 15 post δ� add. E P H K 5χ$μαρρο« H 16 προσGρμησεν
T H 16–17 τV« δ� π�λε0« λεοντ$οψ παραδο(ναι μC βοψλομωνοψ H 16 προδο(ναι : πα-
ραδο(ναι P H K 18 post ξειρ0σ/μενο« add. E C K 5χ$μαρρο« H τV« : τV C
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116 8Αχ$μαρο« E κα6 Τιβωριο«

8Αχ$μαρο« �βασ$λεψσεν ?τη ζ'. �φ8 ο@ γωγονε !ανατικ�ν μωγα, κα6 ’Ρ0μα�οι
τCν Σψρ$αν ληmσ/μενοι κατωσφα#αν μωξρι ξιλι/δ0ν σ'. 2 8Αχ$μαρο« δ�
Φιλιππικ�ν, ψ,�ν Νικηφ�ροψ πατρικ$οψ, εA« Κεφαλην$αν �#Gρισεν h«
Bνειροπολο�μενον βασιλε(σαι. κατ 8 )ναρ γ�ρ ?λεγεν Ψ0ρακωναι τCν κε-
φαλCν α4το( %π� 5ετο( σκεπ/ζεσ!αι. κα6 τα(τα 5κο�σα« E βασιλε�«
το(τον �#Gρισεν. 3 E δ� 8 Ιοψστινιαν�« �ν Ξερσ<νι �φμιζεν, h« π/λιν
τCν βασιλε$αν 5πολχοιτο. ο, δ� οAκτορε« φοβη!ωντε« �βοψλε�σαντο s
φονε(σαι το(τον s τY βασιλε� παραπωμχαι. το(το δ� γνο�« 8 Ιοψστινια-
ν�« �ν Ξαζαρ$l φε�γει, κα6 �#ωδοτο α4τY εA« γψνα�κα E Ξ/ζαρο« τCν
α4το( 5δελφCν ΥεοδGραν. τα(τα μα!]ν 8Αχ$μαρο« πωμπει πρ�« ξα-
γ/νον πολλ� δ<ρα %πισξνο�μενο« α4τY, εA τ�ν 8 Ιοψστινιαν�ν ζ<ντα, s
κrν τCν κεφαλCν α4το(, 5ποστε$λαι α4τY. E δ� 8 Ιοψστινιαν�« τα(τα
μα!Gν, κατελ!]ν �ν Ξερσ<νι λ/!ρl κα$ τινα« 5ναλαβ�μενο« 5πωπλεψσεν
�π6 τ� στ�μιον το( 5 Ιστροψ. κα6 κλ�δ0νο« γενομωνοψ κα6 π/ντ0ν
5πογν�ντ0ν δι� τ�ν κλ�δ0να οAκε�ο« α4το( τι« ?φη1 εA περισ0!ε�«, w
δωσποτα, κα$ σοι τCν βασιλε$αν E Υε�« 5ποδY, δ�« λ�γον μηδωνα τ<ν
�ξ!ρ<ν 5μ�νασ!αι. E δ� �ν !ψμY κα6 Bργ' ?φη1 �ντα(!/ με καταποντ$σει
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2 Apsimarus (i.e. Tiberius II.) regnavit a. 698–705

2 8Αχ$μαρο« – ζ': cf. Theoph. 371.14–18; 361.27; Georg. Mon. 732.10–11 2–3 �φ 8 – σ': cf.
Theoph. 371.23–30 § 2: cf. Theoph. 372.7–11 § 3–4: cf. Theoph. 372.26–375.3; Georg. Mon.
732.3–18; Niceph. Brev. 42

T[L] C[F1]PH[K]

1 8Αχ$μαρο«, E κα6 Τιβωριο« : 5χ�μαρο« E κα6 τιβωριο« ?τη ζ in mg. C : βασιλω0« 5χιμ/ροψ F1 :
5χ$μαρρο« H : om. T L 2 post 8Αχ$μαρο« (5χ$μαρρο« H) add. E κα6 τιβωριο« C 3 5χ$μαρ-
ρο« H 4 Κεφαλην$αν : καιφαλιν$αν T : κεφαλιν$αν H �#Gρισεν : �#�ρισαν H 5 Bνειροπο-
λο�μενον : Bνειροπολο(ντα τ� (τ< H K) P H K γ�ρ om. P H K 6 5ετο( σκεπ/ζεσ!αι (sic
L) : 5ετ$οψ σκι/ζεσ!αι T : 5ετο( σκεπαζομωνην C : non adhib. F1 (�σκι/ζετο %π� 5ετο(
Theoph. 372.10) κα6 τα(τα : _περ P H K 7 ε4φμησεν H 7–8 h« 5πολχητ0 τCν βα-
σιλε$αν π/λιν H 9 post γνο�« add. E C 10 εA« ξαζαρ$αν P H K κα6 �#ωδοτο : �#ωδοτο δ�
C ξ/ζαρι« C 11 α4το( : Ψαψτο( L C 5χ$μαρρο« H 12 εA (sic L : cf. Theoph. 373.5) : c T
: s P H K : non adhib. F1 13 5ποστε$λαι (cf. Theoph. 373.5) : 5ποστε�λαι T F1 P K : 5πο-
στε$λει L : 5ποστε$λη C τα(τα : το(το C : om. H 14 κατελ!]ν : 5πελ!]ν P H : om. K
κα6 λ/!ρα H τινα« : να(ν P H K 15 τ� om. C post 5 Ιστροψ (xστροψ T) add. τ�ν πλο(ν
ποιο�μενο« P H K γενομωνοψ (sic L) : γεναμωνοψ T 16 α4το( (P per comp.) : α4τ< C εA
περισ0!ε�« : εAπερισ0!ε$η« L : ε�περ σ0!ε$η« C : fort. scrib. εA περισ0!'« (sic Bekker Tafel)
17 E om. C 18 post �ξ!ρ<ν add. σοψ T H (non add. L F1 K) με (sic C F1 H) : μοι T L P K
καταποντ$σει (sic F1) : κατ�ποντ$σοι L : καταποντ$σαι C : καταποντVσαι H : fort. scrib. κα-
ταποντ$σ+ sec. Theoph. 373.27–28 (sic etiam Tafel)
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Κ�ριο«, εA φε$σομα$ τινο« �# α4τ<ν. 4 διασ0!ε6« δ� �κ το( κλ�δ0νο«
5πωστειλε πρ�« Τωρβελιν τ�ν Βο�λγαρον δο(ναι α4τY σψμμαξ$αν το(
κρατVσαι τCν προγονικCν βασιλε$αν κα6 πλε�στα δ<ρα παρασξε�ν
α4τY. E δ� ο4 μ�νον σψμμαξ$αν, 5λλ� κα6 Ψαψτ�ν �πιδωδ0κεν1 dμα γ�ρ
α4τY μετ� πλε$στη« δψν/με0« �π6 τCν βασιλε�οψσαν παρεγωνετο.
5 εAσVλ!ε δ� 8 Ιοψστινιαν�« σ�ν Bλ$γοι« Eμοφ�λοι« δι� το( 5γ0γο( κατ�
προδοσ$αν τιν<ν τ<ν �ν τ' π�λει κα6 �#Vλ!εν �ν τ' 4γ$l 5Ανν+ τ�
λεγ�μενον δι8 α4τ�ν ?κτοτε δε�τερον κα6 κατεσκν0σεν �ν τY παλατ$8
Βλαξερν<ν, 5πολαβ]ν τCν α4το( βασιλε$αν1 _περ μα!]ν 8Αχ$μαρο« εA«
8Απολλ0νι/δα φε�γει.

117 8 Ιοψστινιαν�«

8 Ιοψστινιαν�« τCν βασιλε$αν τ� δε�τερον 5πολαβGν, δ<ρα πολλ� τY
Τωρβελι δο�« κα6 ξGραν τ<ν ’Ρ0μα$0ν �κκ�χα« δ$δ0σιν α4τY τ�
λεγ�μενα ν(ν Ζαγ�ρια. 2 8Αχ$μαρον δ� 5ποστε$λα« �ξειρGσατο.
’Ηρ/κλειον δω, 5δελφ�ν α4το(, †κα6 π»σι το�« σψνασπιζομωνοι« α4τY
>ρξοψσιν �ν τY τε$ξει π/ντα« 5νεσκολ�πισεν. 8Αχ$μαρον δ� κα6 Λε�ντιον
5λ�σεσι δεσμε�σα« Tγαγεν �ν τY κα!$σματι το( ,πποδρομ$οψ, κα6 το�«
α4ξωνα« α4τ<ν πατο(ντο« >ξρι« 5πολ�σε0« το( πρGτοψ βα�οψ E δV-
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2 Iustinianus II. iterum regnavit a. 705–711

§ 1: cf. Theoph. 374.28–375.1 2–4 δ<ρα – Ζαγ�ρια: cf. Niceph. Brev. 42.58–64 § 2: cf.
Theoph. 375.1–21; Georg. Mon. 732.21sqq. 4–11 8Αχ$μαρον – 5πεκεφ/λισε: cf. Niceph. Brev.
42.49–58

T[L] C[F1]PH[K]

19 Κ�ριο« : E !ε�« H φε$σομαι (sic L) : φσ0μαι T �# α4τ<ν : τ<ν �ξ!ρ<ν C 20 Τωρβε-
λιν : τωρβελον P : τωλβεριν H 21 post προγονικCν add. α4το( C 22 post μ�νον add. τCν C
post σψμμαξ$αν add. δωδ0κεν C 24 κατ� : μετ� H 25 τιν<ν post π�λει transp. C εA« τCν
4γ$αν >νναν P H K τ� : κατ� τ�? in app. Tafel 26 ?κτοτε δι8 α4τ�ν C post παλατ$8 add.
τ<ν C 27 5χ$μαρρο« H 28 5πολ0νι/δα H K cap. 117.1 8 Ιοψστινιαν�« : βασιλε$α
Aοψστmνmανο( το( emνοτμτοψ in mg. C : βασιλε$α mοψστινιανο( τ� δε�τερον F1 : Aοψστινιαν�«
τ� δε�τερον, E eιν�τμητο« P K : ο4στινιαν�« τ� δε�τερον H : om. L 2 post 5πολαβGν add.
�βασ$λεψσεν ?τη q# P H K 3 Τωρβελι (sic L) : τωρβελη T : τωλβερι H e0μα$ H 4 Ζαγ�ρια :
ζαγ<ρια H : ζαγGρια K 5χ$μαρρο« H post �ξειρGσατο add. κα6 P K 5 δω : τ�ν P H K
κα6 (sic L) : σ�ν C P H K Theoph. fort. recte (sic etiam Tafel : κα6 π/ντα« … -μωνοψ« F1) (vide
introd. III.3.1.1) σψνασπιζομωνοι« (-απ- H) α4τY (α4τ F1) : α4το�« P H K 6 post >ρξοψ-
σιν add. κα6 το�« μ�ν >λλοψ« P H K τY om. H τε$ξει (τε$ξη T) : ξειμ<νι P H K π/ντα«
om. C 5νεσκολ�πισεν : 5νασκολοπ$σα« (-σα« H) P H : 5νασκαλ0π$σα« K 5χ$μαρρον H
post Λε�ντιον add. το�« βασιλε�« C 7 ,πποδρ�μοψ H 8 πατο(ντο« (sic L) : πατο(ντο«
α4το( C : πατ<ν oν P H K >ξρι C H E : κα6 E F1 : E δ� P H
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μο« �β�α1 �π6 5σπ$δα κα6 βασιλ$σκον �πωβη« κα6 κατεπ/τησα« λωοντα
κα6 δρ/κοντα1 κα6 ο"τ0« 5ποστε$λα« α4το�« �ν τY κψνηγ$8 5πεκεφ/λι-
σε. Καλλ$νικον δ� τ�ν πατρι/ρξην τψφλGσα« �#Gρισε κα6 πολλο�« τ<ν
)ντ0ν �ν τ' π�λει 5πGλεσε !αν/τ8, :στε φ�βον μωγαν γενωσ!αι.
3 5ποστε$λα« δ� Tγαγε ΥεοδGραν, τCν �κ Ξαζαρ$α«, κα6 Τιβωριον, ψ,�ν
α4τV«, κα6 σψνεβασ$λεψσαν α4τY. 4 λ�σα« δ� τCν εAρνην τ<ν
Βοψλγ/ρ0ν �πεστρ/τεψσε κατ 8 α4τ<ν κα6 καταπολεμη!ε6« �ν φροψρ$8
καταφψγ]ν κα6 το�« xπποψ« νεψροκοπσα«, εA« τ� σκ/φη �πιβ�« μετ 8
αAσξ�νη« oλ!εν εA« Κ0νσταντινο�πολιν. Ξερσ0ν$ται« δ� μνησικακ<ν
5π� τV« �#ορ$α« α4το(, 5ποστε$λα« Μα(ρον πατρ$κιον π/ντα«
κατωσφα#ε κα6 τ� νπια α4τ<ν κατηδ/φισεν. 5 E δ� Φιλιππικ�«, E κα6
Βαρδ/νη«, �κε�σε Fν �#�ριστο« κα$ τινα« τ<ν στρατι0τ<ν %πονο!ε�σα«
κα6 πρ�« τCν α4το( Ψλκ�σα« εϊνοιαν δι� τCν το( 8 Ιοψστινιανο( 5πνειαν
κα6 Wμ�τητα το(τον ε4φμησαν εA« βασιλωα κα6 μετ� στ�λοψ �#ωπεμχαν
πρ�« τCν π�λιν1 _περ γνο�« 8 Ιοψστινιαν�«, �π6 πλε�ον φοβη!ε6« κα6 !ψμ0-
!ε6« 5νVλ!ε μωξρι ΣινGπη«, 5κριβωστερον περ6 το�τοψ μα!Gν. το( δ�
Φιλιππικο( σ�ν τY στ�λ8 τCν π�λιν καταλαβ�ντο« 8 Ιοψστινιαν�« πρ�«
τ�ν Δαματρ�ν 5πωδρα καταλειφ!ε6« %π� π/ντ0ν1 Sν α4τ$κα Φιλιππικ�«
ξειρ0σ/μενο« τCν κεφαλCν 5φε$λετο κα6 το�« Σκ�!αι« �#ωπεμχεν.
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9–10 �π6 – δρ/κοντα Ps. 90(91).13 (�π 8 5σπ$δα κα6 βασιλ$σκον �πιβσ+ κα6 καταπατσει«
λωοντα κα6 δρ/κοντα) 11–12 Καλλ$νικον – γενωσ!αι: cf. Niceph. Brev. 42.64–75 § 3: cf.
Theoph. 375.21–28; Niceph. Brev. 42.75–77 § 4: cf. Niceph. Brev. 43 14–17 λ�σα« –
Κ0νσταντινο�πολιν: cf. Theoph. 376.13–29 17–19 Ξερσ0ν$ται« – κατηδ/φισεν: cf.
Theoph. 377.22sqq.; Georg. Mon. 733.12–14 § 5: cf. Theoph. 379.12–381.6; Georg. Mon.
733.14–22; Niceph. Brev. 45

T[L] C[F1]PH[K]

9 �π6 – βασιλ$σκον post �πωβη« transp. H 12 μωγα ut vid. P 13 Ξαζαρ$α« (sic L) : ζα-
ξαρ$α« T post Τιβωριον add. τ�ν H 14 σψνεβασ$λεψσαν : -εψον H : -εψσεν K 15 �ν
φροψρ$8 : ε�« (ε�« τι H) φρο�ριον P H K 16 καταφψγ]ν (sic L) : κατωφψγε C P K : καταφψ-
γ]ν εAσελλψ!εν H : non adhib. F1 �πινεψρ0κοπσα« H εA« τ� σκ/φη : τ<ν σκαφ<ν C
16–17 εAσVλ!εν μετ 8  αAσξ�νη« H 17 εA« (εA« τCν H) Κ0νσταντινο�πολιν : �ν κ0νσταντι-
νοψπ�λει P K ξερσ0ν$τα« H K μνησικακ�ν T H 18 π/ντα« om. P H K 20 βαρδ/νιο«
C κα$ τινα« : κ/ντινα« H 21 ?ννοιαν H K 22 το(τον ε4φμησαν : 5νεψφημ!η C post
μετ� add. το( C H K �#ωπεμχαν (sic F1) : �#επωμφ!η C : προωπεμχαν P H K 23 �ν τ' π�λει
F1 P H K post γνο�« add. E P H πλωον C 24 ΣινGπη« : σψνGπη« H : σιν�πη« K μα!Gν
Tafel : μα!�ν T : μα!ησ�μενο« L P H K Georg. Mon. : μα!ε�ν C F1 26 τ�ν : τ� H K Δαμα-
τρ�ν (sic L) : δαματρ(ν T : δαμαντρ�ν F1 5πωδρα καταλειφ!ε6« (καταληφ!ε6« H) : καταλιμ-
π/νεται C α4τ$κα post ξειρ0σ/μενο« transp. C 27 post κεφαλCν add. α4το( L C P H K (non
add. F1) 5φε$λατο H K post �#ωπεμχεν add. 5ντ6 καλλιν$κοψ δ� το( �ν 4γ�οι« πατρm/ρξοψ,
κ 1ψρο« E μmαρ�« προξειρ�ζεται1 Sν φασ6 κα6 τCν τV« δεψτωρα« βασιλε$α« κατ/σξεσmν τ<
Aοψστmνmαν< προαγγε�λαι1 φ!ορ�ν δ� τV« πολmτε$α« πολλCν �πο$ησε1 το�« μ�ν γ�ρ #�φει1
>λλοψ« !αλ/σση1 Ψτωροψ« 5γξ�νη1 το�« δ� # 1ψλοι« προσαρτ<ν, τ< !αν/τ0 παρωπεμχεν C
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118 Φιλιππικ�« E κα6 Βαρδ/νη«

Φιλιππικ�« E κα6 Βαρδ/νη« �βασ$λεψσεν ?τη δ�ο. S« �ν μ�ν τα�« δια-
λαλ$αι« α4το( λ�γιο« κα6 �ξωφρ0ν �λογ$ζετο, �ν δ� τα�« πρ/#εσιν α4το(
5σωμν0« κα6 5νικ/ν0« κα6 αAσξρ<« τ�ν β$ον διατελ<ν π/ντ+ 5δ�κιμο«
�δε$κνψτο. oν δ� κα6 κακ�δο#ο«, μC αAσξψν!ε6« κινη!Vναι κατ� τV« 4γ$α«
σψν�δοψ, τα�την 5νατρωχαι σπε�δ0ν. 2 �φ8 ο@ κα6 ο, Βο�λγαροι μωξρι
τV« ΞρψσV« π�ρτη« αAξμαλ0σ$αν ποισαντε« %πωστρεχαν. 3 E δω, ,π-
πικο( τελοψμωνοψ κα6 τ<ν πρασ$ν0ν νικησ/ντ0ν, ?δο#εν α4τY μετ� δο-
ξV« κα6 Bργ/ν0ν εAσελ!ε�ν κα6 λο�σασ!αι εA« τ� λοψτρ�ν το( Ζεψ#$πποψ
κα6 μετ� πολιτ<ν αAσξρ<ν Ψστια!Vναι. �ν δ� τY μερεντ$ζειν α4τ�ν
(Tγοψν μεσημβρ$ζειν) α�φνη« ΓεGργιο« πατρ$κιο«, u �π$κλην Β�ραφο«,
κα6 Υε�δ0ρο« πατρ$κιο«, E Μψ/κη«, μετ� τα#ε0τ<ν �κ τV« Υρ}κη« εAσ-
δραμ�ντε« κα6 4ρπ/σαντε« τ�ν Φιλιππικ�ν κα6 5νενεγκ�ντε« εA« τ� Bρνα-
το�ριον τ<ν πρασ$ν0ν �τ�φλ0σαν. κα6 �πισψναξ!ωντο« το( λαο( τ'
�πα�ριον εA« τCν Μεγ/λην �κκλησ$αν ?στεχαν 8Αρτωμιον πρ0τασηκρVτι«.
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2 Philippicus regnavit a. 711–713

2 Φιλιππικ�« – δ�ο: cf. Theoph. 382.1–5; 386.13–14; Georg. Mon. 734.2–3 2–6 S« –
σπε�δ0ν: cf. Theoph. 381.28–30 (2–5 S« – κακ�δο#ο«); 382.10–12 (cf. 381.20–23; 362.18–19)
(5–6 μC – σπε�δ0ν); Niceph. Brev. 46  § 2: cf. Theoph. 382.22–30; Niceph. Brev. 47.1–10
§ 3: cf. Theoph. 383.5–19; Niceph. Brev. 48 10–14 �ν – �τ�φλ0σαν: cf. Georg. Mon. 734.3–5

T[L] C[F1]PH[K] 2 a Φιλιππικ�« T[L] C[F1]PH

1 Φιλιππικ�« E κα6 Βαρδ/νη« : φιλιππικ�« H : φιλιππικ�« E κα6 βαρδ/νιο« ?τη β in mg. C :
βασιλε$α φιλιππικο( F1 2 βαρδ/νιο« C 2–3 διαλαλ$αι« (διαλαλια�« F1 P H Theoph.
381.28) : διαλεκτικα�« T (λεκτικ T2) 4 π/ντ+ (π/ντι T (sine accentu ut vid. T) L F1) : π/ντα
H 5–6 μC – σπε�δ0ν : μC αAσξψν!ε6« EρμVσαι το( κινVσαι (νικσαι H) _ρια τ� τV« 4γ$α«
σψν�δοψ �κτε!ειμωνα (τV 4γ$α σψν�δ0 �κτι!ωμενα H)1 τα(τα κα6 γ�ρ (γ�ρ om. H)
5νατρωχαι �σπο�δαζεν, %π� �γκλε$στοψ τιν�« �ν το�« καλλιστρ/τοψ καταμωνοντο« τCν κα-
κοπιστ$αν �κδιδαξ!ε$«, παρ8 ο@ κα6 τ�, _τι βασιλε�σει (βασιλε�ει P), πρ�τερον Tκοψσεν P H
5 post 4γ$α« add. qκτη« C 7 post %πωστρεχαν add. σαρακηνο6 δ� 5μασε$αν κα6 μ$σ!ειαν
tξμαλGτεψσαν C 7–8 E δω, ,ππικο( : ,ππικο( δ� C H 8 post νικησ/ντ0ν add. τ<
σαββ/τ0 τV« πεντηκοστV« C 10 σψνεσ!ια!Vναι H 10–11 �ν – α�φνη« : �ν δ� τ< α4τ�ν
Ψστι»σ!αι α�φνη« P : α�φνη« δ� H 10 α4τ�ν (sic L) : α4τY T 11 post u (S H) add. τ� P H
Β�ραφο« (sic L et P, ut vid. P2 pc) : βορ/φο« C : κ�ραφο« ut vid. P1 : non adhib. F1 12 Μψ/κη«
((sic L F1) μψ/κι« T) : μανι/κη« H et P, ut vid. P2 pc τα#ε0τ<ν (sic L) : τα#ατ<ν T, fort. recte
(vide introd. III.3.1.1) : τα#ε0ν τ<ν F1 12–13 post εAσδραμ�ντε« add. κα6 δι� τV« ξρψσV«
π�ρτη« εAσελ!�ντε« C 13 5ναγαγ�ντε« C 13–14 Bρνατο�ριον (sic L) : Bρματο�ριον ex
Bρνατο�ριον T? (μ supra ν ut vid. T2) : Bρνατριον F1 : 4ρματο�ριον P : 5ρματο�ριον H (vide
introd. III.3.1.1) 14 5πετ�φλ0σαν H �πισψναξ!ε6« E λα�« C 15 post �πα�ριον add.
Tγοψν τV α4τV Uμωρα τV« πεντηκοστV« C post πρ0τασηκρVτι« (πρ0τ5σικρ$την H) : add.
μετονομ/σαντε« α4τ�ν 5ναστ/σιον C : add. �π6 το�τοψ τ�ν τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον
κατε�ξεν A0/ννη« δι/κονο« κα6 ξαρτοφ�λα#, E α,ρετικ�« P H (non add. F1)
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119 8Αρτωμιο« E κα6 8Αναστ/σιο«

8Αρτωμιο« E κα6 8Αναστ/σιο« �βασ$λεψσεν ?τη δ�ο, λογιGτατο«nν1 S« προε-
β/λετο στρατηγο�« ε�« τε τ� καβαλλαρικ� !ωματα κα6 εA« τ� πολιτικ�
λογι0τ/τοψ« κα6 ,καν0τ/τοψ«, :στε τ� πολιτικ� �ν 5δε$l διατελε�ν.
ο@το« Υε�δ0ρον κα6 ΓεGργιον, το�« πατρικ$οψ«, �κτψφλGσα« �#Gρισεν
�ν Υεσσαλον$κ+. 2 τ<ν δ� 8Αρ/β0ν Eπλιζομων0ν κατ� ’Ρ0μαν$α« δι/ τε
γV« κα6 !αλ/σση« 5πηγγωλη τY βασιλε� κατ� τV« π�λε0« το�τοψ« πα-
ραγ$νεσ!αι. E δ� Tρ#ατο κτ$ζειν δρ�μ0ν/« τε διρει« κα6 τ� παρ/λια
τε$ξη 5νακαιν$ζειν, hσα�τ0« κα6 τ� ξερσα�α το#οβολ$στραι« τε κα6
λοιπα�« Eπλ$σεσι τCν π�λιν κατ0ξ�ρ0σε κα6 γεννμασι τ� hρε�α
�πλρ0σεν. 3 �π6 το�τοψ κα6 Γερμαν�« �κ μητροπ�λε0« Κψζ$κοψ με-
τατ$!εται εA« Κ0νσταντινο�πολιν. κα6 κιττατGριν δ� μετα!εσ$μοψ �κπε-
φGνηται, χφ8 κα6 δοκιμασ$l τ<ν !εοφιλεστ/τ0ν πρεσβψτωρ0ν κα6
διακ�ν0ν κα6 τV« ,ερ»« σψγκλτοψ �κφ0νη!ων1 U !ε$α ξ/ρι«, U π/ντοτε
τ� 5σ!ενV !εραπε�οψσα κα6 τ� �λλε$ποντα 5ναπληρο(σα, μετατ$!ησιν
Γερμαν�ν, τ�ν EσιGτατον πρ�εδρον τV« Κψζικην<ν μητροπ�λε0«, εA«
�π$σκοπον τα�τη« τV« !εοφψλ/κτοψ κα6 βασιλ$δο« π�λε0« �π6 8Αρτεμ$οψ
βασιλω0«. 4 μα!]ν δ� E βασιλε�«, _τι στ�λο« �#Vλ!ε τ<ν 8Αγαρην<ν
πρ�« τ� κ�χαι #�λα �π6 τ�ν Φο$νικα, 5πωστειλε στ�λον μετ� κληρικο(
Bν�ματι 8 Ι0/ννοψ, Sν κα6 8 Ι0ανν/κην �κ$κλησκον, πρ�« τ� κα(σαι τCν #ψ-
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2 Anastasius II. regnavit a. 713–715

2 8Αρτωμιο« – δ�ο: cf. Theoph. 383.22–26; 386.14–15; Georg. Mon. 734.7–8 2–4 S« – διατε-
λε�ν: cf. Theoph. 383.29–31; Niceph. Brev. 49.1–3 5–6 ο@το« – Υεσσαλον$κ+: cf. Theoph.
383.19–21; Georg. Mon. 734.8–9; Niceph. Brev. 48.20–22 § 2: cf. Theoph. 383.31–384.14; Ni-
ceph. Brev. 49 § 3: cf. Theoph. 384.19–385.4 § 4: cf. Theoph. 385.5–24; Georg. Mon.
734.9–11; Niceph. Brev. 50

T[L] C[F1]PH

1 8Αρτωμιο« E κα6 8Αναστ/σιο« : 5ρτωμιο« E κα6 5ναστ/σιο«, ?τη β in mg. C : βασιλε$α (βασι-
λε$α in mg.) 5ρτεμ$οψ F1 : om. L H 2–3 προεβ/λετο (sic L) : προεβ/λλετο T H 3 τε om. H
4 τελε�ν P 5 γεGργιον κα6 !ε�δ0ρον C 6 κατ� ’Ρ0μαν$α« om. H 7 !αλ/ττη« C
5παγγωλει P 7–8 παραγ$νεσ!αι : παραγενωσ!αι EρμCν ?ξειν C 8 διρει« om. H τ�
om. P H 9 post 5νακαιν$ζειν add. οIσαι α, δρGμοναι διρει« H τε om. H 10–18 κα6 –
βασιλω0« om. H 10 γεννμασι (νμασι L) : γεννημ/τ0ν C : γενημ/τ0ν P : non adhib. F1 H
12 κιττατGριν : κιττατGριον L P : non adhib. F1 H 13–14 το( !εοφιλεστ/τοψ πρεσ-
βψτωροψ κα6 διακ�νοψ P 15 �λλε$ποντα (�λλ$ποντα L : �λ$ποντα F1) : λε$ποντα T
19 #�λα (sic L) : #�λον T Φο$νικα (sic L) : φ�νικα T 20 8 Ι0/ννοψ – �κ$κλησκον : A0/ννην,
Sν κα6 A0ανν/κην �κ/λεσαν P : A0ανν/κη, �κ$λισκον H
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λCν εA« τ�ν Φο$νικα κα6 τCν �#/ρτισιν τ<ν 8Αγαρην<ν. E δ� στ�λο« στα-
σι/σα« τ�ν μ�ν βασιλωα 5νωσκαχαν, τ�ν δ� 8 Ι0ανν/κην ’ρομφα$αι« 5νε�-
λον. ο, δ� το(το ποισαντε« 5ντ/ραντε« 5νρξοντο κατ� τV« βασιλ$δο«
π�λε0«. �λ!�ντε« δ� �ν τY 8Αδραμψτ$8 ε@ρον �κε� Υεοδ�σιον, �κλπτορα
τ<ν δημοσ$0ν φ�ρ0ν ε4σεβV κα6 5πρ/γμονα, κα6 5νηγ�ρεψσαν α4τ�ν
βασιλωα, h« μ τινα ?ξοντε« α%το�« >ρξοντα. E δ� φψγ' ξρησ/μενο« εA«
τ� )ρο« �κρ�βη. ε%ρ�ντε« δ� α4τ�ν ε4φμησαν βιασ/μενοι εA« βασιλωα.
5 _περ μα!]ν 8Αρτωμιο«, τCν π�λιν BξψρGσα« �ν Νικα$l τ' π�λει
κατωφψγεν. 6 E δ� τV« π�λε0« στ�λο« κα6 E το( Υεοδοσ$οψ μωξρι
μην<ν ~# 5λλλοψ« κατεπολωμοψν. περ/σα« δ� Υεοδ�σιο« �π6 τ�
!ρlκYα μωρη �ν )ξλ8 βαρε� τCν π�λιν καταλαμβ/νει κα6 δι� τV« τ<ν
Βλαξερν<ν π�ρτη« το( μονοτε$ξοψ« εAσaει, τν τε π�λιν κα6 >ρξοντα«
ο, πλGιμοι πραιδε�σαντε« μεγ$στην εAργ/σαντο dλ0σιν μηδεν�« φει-
σ/μενοι. τ�ν δ� πατρι/ρξην Γερμαν�ν κα6 το�« >ρξοντα« 8Αρτεμ$οψ σψλ-
λαβ�μενοι �ν Νικα$l 5πγαγον. E δ� 8Αρτωμιο« το�τοψ« !εασ/μενο«
λ�γον τε 5πα!ε$α« λαβ]ν τ� μοναδικ�ν περιεβ/λετο σξVμα1 Sν Υεο-
δ�σιο« �ν Υεσσαλον$κ+ �#Gρισεν. 7 Λω0ν δ� E 5 Ισαψρο«, τ<ν 8Ανατολι-
κ<ν στρατηγ�« nν, 8Αρτεμ$οψ %περμαξ<ν ο4ξ %πετ/γη Υεοδοσ$8, ?ξ0ν
σψναγ0νιζ�μενον 8Αρτ/βασδον 8Αρμωνιον, στρατηγ�ν 8Αρμενιακ<ν, u
δο(ναι σψνω!ετο κα6 τCν Aδ$αν !ψγατωρα.
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§ 5: cf. Theoph. 385.24–27; Georg. Mon. 734.11–12; Niceph. Brev. 51 § 6: cf. Theoph.
385.27–386.13; Georg. Mon. 734.12–14 § 7: cf. Theoph. 386.15–18

T[L] C[F1]PH

21 Φο$νικα (sic L) : φ�νικα T κα6 : κατ� H �#/ρτισιν : �#/ρτησιν T L P H : �#/ρτψσιν Tafel
(e Cedreno), fort. recte : non adhib. F1 5γαριν<ν T 22 μ�ν om. P H 5νωσκαχαν : 5νωκαμ-
χαν H (vide introd. III.3.1.1) A0/ννην P eομφα$α H 23 Tρξοντ0 H 23–24 κατ� τV«
βασιλ$δο« π�λε0« : πρ�« τCν βασιλ$δα H 24 �λ!�ντ0ν P H 8Αδραμψτ$8 (sic L) : 5τρα-
μψττ$0 C : 5τραμητ$0 H : non adhib. F1 26 α%το�« : Ψαψτο�« L : α4το�« T C : om. P H : non
adhib. F1 27 ε4φμησαν (-ισαν P) : �β$ασαν H εA« om. C 30 �πε6 H 32 post εAσaει
(εAσ$ει H) add. ληmζ�μενο« P H τε : δ� C  post κα6 add. το�« P H 33 post ο, add. δ� P H
πραιδε�σαντε« : παιδε�σαντε« C 5ν/λ0σιν H 35 post Νικα$l add. �#ορ$στοψ« P H
36 κατ� λ�γον C τε (sic L) : τιν� P H : om. C : non adhib. F1 λαβ]ν om. C περιεβ/λετο
(sic L) : περιεβ/λλετο T : περιβ/λλεται H : non adhib. F1 38 8Αρτεμ$οψ (5ρτεμ$0 H) %περ-
μαξ<ν om. C 39 8Αρτ/βασδον (sic L) : 5ρτα�βασδον T post στρατηγ�ν ((sic L) στρατη-
γ<ν T) add. τ<ν H 8Αρμενιακ<ν (sic L C P (4- P) H) : 5ρμενι/κ0ν T, fort. recte 40 κα6 τCν
Aδ$αν σψνω!ετ0 !ψγατωραν H



180 ΣKΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟK ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟK [Taf. 119 : Bekk. 173]

120 Υεοδ�σιο« E 8Αδραμψτιν�«

Υεοδ�σιο« �βασ$λεψσεν ?τη β'. 2 �φ8 ο@ Μ/σαλμα«, E τ<ν Σαρακην<ν
βασιλε�«, �πεστρ/τεψσε κατ� ’Ρ0μα$0ν κα6 πρ�« τ� μωρη το( 8Αμ0ρ$οψ
γεν�μενο« γρ/φει πρ�« Λωοντα, στρατηγ�ν τ<ν 8Ανατολικ<ν1 U βασι-
λε$α τ<ν ’Ρ0μα$0ν σ �στιν. �λ!� οIν κα6 λαλσ0μεν τ� πρ�« εAρνην,
κα6 ποι< π/ντα, _σα !ωλει«. 3 E δ� πρ�« α4τ�ν 5ποστε$λα« %π/τοψ«
κα6 λ�γοψ« εAρνη« ποιησ/μενο« κα6 h« βασιλε�« ε4φημη!ε6« �π6 τCν Νι-
κομδειαν ?ρξεται μετ� πλε$στοψ στρατο(, �ν — τ�ν το( Υεοδοσ$οψ ψ,�ν
περιτψξ]ν κα6 ξειρ0σ/μενο« μετ� τV« βασιλικV« %πηρεσ$α« π/ση« κα6
τ<ν �ν τωλει �πισμ0ν το( παλατ$οψ καταλαμβ/νει τCν Ξρψσ�πολιν. E
δ� Υεοδ�σιο« λ�γον 5πα!ε$α« παρ8 α4το( λαβ]ν παρεξGρησεν α4τY
τV« βασιλε$α«, κληρικ�« σ�ν τY ψ,Y γεν�μενο«.

121 Λω0ν E 5 Ισαψρο«

Λω0ν E 5 Ισαψρο« �βασ$λεψσεν ?τη κδ'. 2 ?ξει δ� τ� κατ 8 α4τ�ν Jδω π+1
8Αρ/β0ν 5ρξηγ�« %πVρξεν 8Ηζ$!. δ�ο δω τινε« !εομ/ξοι ’Εβρα$0ν πα�δε«
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2 Theodosius III. regnavit a. 715–717  cap. 121.2 Leo III. regnavit a. 717–741

§ 1: cf. Theoph. 386.20–24; Georg. Mon. 734.16 § 2–3: cf. Theoph. 386.25–390.26; Georg.
Mon. 734.18–735.11; Niceph. Brev. 52 cap. 121, § 1: cf. Theoph. 391.3; 412.25–26; Georg.
Mon. 735.13–14; Niceph. Brev. 64.1–2 § 2–5: cf. Georg. Mon. 735.14–737.18 § 2: cf. Theoph.
401.29–402.7

T[L] C[F1]PH

1 Υεοδ�σιο« E 8Αδραμψτιν�« (5δραμιτιν�« T : 5τραμψτιν�« P : 5τραμητην�« H : 8Αδραμψτιν�«
Tafel, cf. cap. 119.24) : !εοδ�σmο« E 5τραμψττιν�« ?τη β in mg. C : βασιλε$α !εοδ0σ$οψ F1 : om.
L 2 Μ/σαλμα« (sic Georg. Mon.) : μ/λσαμα« L C : β/λσαμα« F1 : μ/σαλμο« P : μ/λσαμο« H
3 βασιλε�« (sic F1) : βασιγ�« T : 5ρξηγ�« L P H (Georg. Mon. 734.19: alii codices mss. exhib.
στρατηγ�«, alii βασιλε�«) 4 post πρ�« add. τ�ν P H στρατηγ�ν τ<ν 8Ανατολικ<ν (sic L :
5νταλικ<ν T : 4ρμενιακ<ν P : 5ρμενιακ<ν H) : τ<ν 5νατολικ<ν στρατηγ�ν )ντα C 5 σο$
H λαλσ0μεν : fort. scrib. λαλσομεν 7 ε4φημη!ε6« : ε4φημισ!ε6« L P H Georg. Mon.
735.5 : φημησ!ε6« F1 �π6 τCν : πρ�« τCν F1 : �π6 P H 8 ?ρξεται : 5νωρξεται P : 5πωρξεται H
τ�ν το( Υεοδοσ$οψ ψ,�ν (sic L Georg. Mon.) : τY το( !εοδοσ$οψ ψ,Y C P : τ� !εοδ0σ$0 H : non
adhib. F1 9 post περιτψξ]ν add. �ν πολωμ8 P H : non adhib. F1 post κα6 pr. add. το(τον F1
P H τV« om. P 10 post τωλει add. κα6 τ<ν C καταλαμβ/νει : καταλιμπ/νει P 12 τCν
βασιλε$αν P H σ�ν – γεν�μενο« : σ�ν τY ψ,Y γεν�μενο« (γεν�μενο« σ�ν τ< ψ,< H)1 Aστωον
δ� (δ� om. H) _τι ο@το« E !εοδ�σιο« oν �κλπτ0ρ πρGην τ<ν δημοσ$0ν φ�ρ0ν, ε4σεβC« δ�
κα6 5πρ/γμ0ν P H  cap. 121.1 Λω0ν (λωον T) E 5 Ισαψρο« : λω0ν E �σαψρο« ?τη κδ in mg. C :
βασιλε$α λωοντο« το( Aσα�ροψ F1 : λω0ν E �σαψρο« E σ(ρο«1 E κα6 κ�ν0ν1 E εAκονομ/ξο« P :
λω0ν E �σαψρο« δψσεβ« H : om. L 2 post �σαψρο« add. E κα6 κ�ν0ν C τ� om. H α4τ�ν
(sic L) : α4τ<ν T Hac 3 %πVρξεν : γωγονεν C 8 Ηζ$! : Uζ$! T P : Aζ�! C : Aζ! H : non adhib. L
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h« δV!εν 5στρολογικCν �πιστμην μεταδιGκοντε« καταλαμβ/νοψσιν
τCν τ<ν 8Αρ/β0ν βασιλικCν α4λCν κα6 καταμην�ονται τY 8Ηζ6! κα6
το�τ8 ξρησμ8δ$αν πολψζ0�α« μψο(νται, ε� γε τCν !εανδρικCν το(
Κψρ$οψ Uμ<ν 8 Ιησο( Ξριστο( κα6 τV« Υεομτορο« �κ π/ντ0ν τ<ν
�κκλησι<ν τ<ν %π 8 α4τ�ν ο4σ<ν 5παλε$χειεν. κα6 δC E φιλ�ζ0ο« %π-
ακο�σα« τ' σψμβοψλ' τ<ν 5πατεGν0ν π/σα« τ�« �κκλησ$α« τ�« οϊσα«
�ν τ' 5ρξ' α4το( διεσ/λεψσεν. 5λλ8 tπατ!η E δε$λαιο«1 μετVλ!ε γ�ρ
α4τ�ν U !ε$α δ$κη οϊπ0 διελ!�ντο« �νιαψτο(. 3 ο@ E ψ,�« διαδε#/μενο«
τCν Uγεμον$αν h« χεψδομ/ντα« α4το�« tβοψλ!η 5ποκτε�ναι. μα!�ντε«
δ� ο@τοι 5νωκαμχαν �ν το�« Aσαψρικο�« μωρεσιν. εA« πηγCν δω τινα 5να-
χψξ�ντ0ν α4τ<ν, Aδο� ο@το« E Λω0ν, νεαν$σκο« ?τι nν, καλ�« τY ε�δει κα6
ε4μκη« τY σGματι, β/ναψσο« τCν τωξνην, �# α4τV« τCν ζ0Cν ποριζ�με-
νο«, κα6 δC �κ το( %ποζψγ$οψ τ�ν φ�ρτον περιελ�μενο« �κ/!ισε κα6 α4τ�«
�π6 τ' πηγ' h« 5ριστσ0ν. 4 ε^τα ο, τ<ν �γγαστριμ�!0ν μ�σται
μψο(νται α4τY το( κατ/ρ#αι τV« ’ρ0μαmκV« βασιλε$α« τ<ν σκπτρ0ν,
κα6 δC το( Λωοντο« 5ναβαλλομωνοψ, �π6 τ' ε4τελε$l α4το( 5φορ<ντο«,
_ρκοι« πληροφορε�ται %π� τ<ν 5!ω0ν, _τι τα(τα ο"τ0« ?ξει γενωσ!αι.
κα6 δC αAτο(νται α4τ�ν Bμ�σαι α4το�«, xνα, εA >ρα εA« πωρα« ?λ!οι
το(το, ε� τι rν αAτη!ε$η παρ8 α4τ<ν, 5νψπερ!ωτ0« δο!Vναι α4το�«. oν δ�
πλησ$ον να�« το( 4γ$οψ ΥεοδGροψ, κα6 ε4!�« εAσελ!]ν E β/ναψσο«
Λω0ν τ<ν ,ερ<ν καγκωλ0ν το( !ψσιαστηρ$οψ 4χ/μενο« δωδ0κεν
�γγψητCν τ�ν μεγαλομ/ρτψρα το( Ξριστο(, ΨστGτ0ν τ<ν 8 Ιοψδα$0ν
�ν το�« πψλ<σι το( ναο( κα6 δεξομων0ν τ�ν _ρκον παρ8 α4το(. κα6 αI!ι«
�ξετο qκαστο« εA« τ� �δια. 5 oν δ� τ<ν 8Ανατολικ<ν στρατηγ�« τY τ�τε
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T[L] C[F1]PH

5 τ<ν 5ρ/β0ν τCν H καταμην�ονται (sic L) : καταμην�0νται T : καταμην$0νται H
8 Ηζ6! : Uζ$! T P : Aζ�! C : Aζ! H : non adhib. L 6 το�τ8 (το�τ F1) : το(τον P H 7 κα6 τV«
Υεομτορο« (!εοτ�κοψ μητρ�« P) : εAκ�να1 κα6 τV« !εομτορο« C π/ντ0ν : πασ<ν C F1 : non
adhib. L 8 α4τ�ν : α4το( T P : non adhib. L 10 5λλ� H 5πατη!ε6« P H post δε$λαιο«
add. ε@ρεν >#ια τ� �π$ξειρα τV« 5νο$α« P H 11 α4τ�ν : α4τ< F1 H  post διελ!�ντο«
(�λ!�ντο« H) add. Ψν�« P H 12 χεψδομ/ντα« (sic Georg. Mon. 736.13–14, sed non omnes co-
dices mss.) : χεψδομ/ντει« C P (sic etiam L, sed aliter) : χεψδομ/ρτψρα« H : non adhib. F1
13 δ� : οIν H 14 post Aδο� add. κα6 C 15 α4τV« : α4το( P H 15–16 post ποριζ�μενο«
add. το�« %ποζψγ$οι« περιτι!ε6« (%ποτι!ε6« H) φ�ρτον κα6 5πεμπολ<ν διωζη πτ0ξικ<« P H
16 post %ποζψγ$οψ add. τ�τε P H �λGμενο« H 17 h« om. C ο, om. P 18 α4τY : αψτ

F1 : α4τ�ν P H βασιλε$α« : δψναστε$α« C τ<ν σκπτρ0ν om. H 19 δC om. P H 5να-
βαλομωνοψ H 21 δC αAτο(νται (αAτο�ντ0ν P) : δmαAτο�νται H α4τ�ν (αψτ F1) : α4τ<ν P :
α4τ< H ?λ!ει H 22 αAτη!V P  δο!Vναι (sic L et Georg. Mon. 737.1) : παρω#+ F1 : δGσει
P H 23 ε4!�« εAσελ!]ν : εAσελ!]ν (5νελ!]ν H) ε4!�« P H 26 �ν το�« πψλ<σι : �κτ�« τ<ν
πψλ<ν P H τ<ν (fort. τ�ν e τ<ν C) _ρκ0ν C παρ8 om. H 27 τ�τε τ<ν 5νατολικ<ν
στρατηγ�« H τY om. C F1 P H : non adhib. L
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Σισ$νιο« πατρ$κιο«, �φ8 ο@ κα6 Λω0ν στρατολογη!ε6« �ν Bλ$γ8 ξρ�ν8
εA« προκοπCν μεγ$στην 5ναβιβ/ζεται1 σπα!/ριο« προξειρισ!ε6« %π�
8 Ιοψστινιανο( το( ’Ρινοτμτοψ κα6 εA« τ� Ψσπωρια μωρη �κπεμφ!ε6« κα6
μετ� μεγ/λη« ν$κη« 5νελ!]ν προεξειρ$σ!η παρ� Υεοδοσ$οψ στρατηγ�«
εA« 5νατολν. 6 τCν δ� βασιλε$αν α4το( κρατσαντο« τρ�π8, οx8
προε$ρηται, προσVλ!ον οIν α4τY ο, μ/ντε«, ο, το(τον ξρησμοδοτσαν-
τε«, κα6 δε#ιολαβη!ωντε« 5παιτο(σι παρ8 α4το( τCν %π�σξεσιν. το( δ�
Ψτο$μ0« �παγγειλαμωνοψ 5ποδιδ�ναι α4το�« ε^πον ο, !εομ/ξοι1 το(το
αAτο�με!α παρ� σο(, βασιλε(1 xνα τ�ν ξαρακτVρα το( Ναζ0ρα$οψ Ξρισ-
το( κα6 τV« μητρ�« α4το( κα6 π/ντ0ν τ<ν 4γ$0ν �κ π/ση« �κκλησιασ-
τικV« ,στορ$α« 5παλε$χ+«. κα6 το(το ποι<ν μωλλει« βασιλε�ειν >ξρι
ξρ�ν0ν Ψκατ�ν �ν τ' γενεj σοψ. E δ� 5λιτριο«, 5στρικτο« Fν τ'
π$στει, Ψτοιμ�τατα τ� αAτη!�ν �παγγωλλεται κα6 πρ�« το(το Tδη ξ0ρε�.
7 �τωξ!η δ� τY δψσσεβε� βασιλε� Λωοντι ψ,�« Bν�ματι Κ0νσταντ�νο«, Sν
�ν τ' 4γ$l κολψμβ!ρl �ν τY βαπτ$ζεσ!αι, :« φασιν, 5φοδε(σαι δειν�ν
κα6 δψσ<δε«, προσημα$ν0ν τεκμριον1 8 μεταστειλ/μενο« γ�ρ μετ 8 ο4
πολ� Γερμαν�ν πατρι/ρξην E βασιλε�« Tρ#ατο λ�γοψ« τιν�« κινε�ν με! 8
%ποψλ$α« κα6 καταγινGσκειν π/ντα« το�« πρ� α4το( βασιλε�« κα6 ,ερε�«
h« εAδ0λολατρσαντα« �ν τ' προσκψνσει τ<ν 4γ$0ν εAκ�ν0ν. E δ�
μωγα« ?φη Γερμαν�«1 >κοψσον, βασιλε(1 το( Κψρ$οψ Uμ<ν 8 Ιησο( Ξρισ-
το( δι� σαρκ�« �πιφανωντο« κα6 το�« 5ν!ρGποι« σψναναστραφωντο«
π»σα εAδ0λολατρε$α �κποδ]ν γωγονεν κα6 π»ν >γαλμα εAδ0λικ�ν
tφ/νισται κα6 �#0στρ/κισται, :« φησιν E προφτη« Ζαξαρ$α«, _τι λωγει
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§ 6: cf. Theoph. 402.7–9; 404.3–4; Georg. Mon. 737.20–738.6  § 7: cf. Theoph. 399.28–400.13;
Niceph. Brev. 56.1–2  § 8: cf. Theoph. 406.25–31; 407.15–409.14; Niceph. Brev. 62 43–59

μεταστειλ/μενο« – �#ελα�νει: cf. Georg. Mon. 738.10–741.20 50–52 λωγει – μνε$α: Za. 13.2
(λωγει κ�ριο«, �#ολε!ρε�σ0 τ� Bν�ματα τ<ν εAδGλ0ν 5π� τV« γV«, κα6 ο4κωτι ?σται α4τ<ν
μνε$α)

T[L] C[F1]PH a § 6 T[L] [C][F1]PH

28 �φ 8  : %φ 8  C 29 μεγ$στην προκοπCν H 30 μωρη om. C 31 μετ� (sic L) : om. T : non ad-
hib. F1 Υεοδοσ$οψ : 5ρτεμ$οψ C 32 δ� om. T (τCν δ� : κα6 τCν L) 33 οIν (οIν om. L)
α4τY (sic F1) : τ< βασιλε� λωοντι C : om. P H μ/ντε« (sic F1) : μ/ντει« C P H : non adhib. L
το(τον (sic L) : το�τ8 C F1 H 35 �πιγγειλαμωνοψ H 36 τ�ν ξαρακτVρα : τCν εAκ�να H
38 5παλχει« H 39–40 5στρικτο« – π$στει : 5λλ�τριο« κα6 5στρικτο« τ<ν δογμ/τ0ν
κα6 τV π$στει %π/ρξ0ν H 40 �πιγγωλεται H ξ0ρε� : �ξGρει P H 41 βασιλε� : om. F1
H : non adhib. C 42 5μφοδε(σαι P 43 προσημα$ν0ν (-μα�νον F1, fort. recte) : %πεμφα$ν0ν
H 44 κινε�ν λ�γοψ« τιν�« H 45–46 π/ντα« – εAδ0λολατρσαντα« T (sim. exhib. Georg.
Mon. et Theoph.) : π/ντ0ν τ<ν πρ� α4το( βασιλω0ν κα6 ,ερω0ν h« εAδ0λολατρησ/ντ0ν
(εAδ0λολατρο�ντ0ν F1) C F1 P H : non adhib. L 47 ?φη Γερμαν�«1 >κοψσον (sic L) : γερμα-
ν�« >κοψσον ?φη C F1 : γερμαν�« ?φη >κοψσ0ν H post >κοψσον add. w P H 48 κα6 – σψν-
αναστραφωντο« om. P H 50 �#οστρ/κισται κα6 tφ/νισται H ζαξαρ$α« E προφτη« P
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Κ�ριο« ΣαβαG!1 �#ολο!ρε�σ0 τ� Bν�ματα τ<ν εAδGλ0ν 5π� τV« γV«,
κα6 ο4κωτι α4τ<ν ?σται μνε$α. πλCν τCν κα!α$ρεσιν τ<ν ,ερ<ν εAκ�ν0ν
5κο�ομεν μωλλειν ?σεσ!αι, 5λλ8 ο4κ �π6 τV« σV« βασιλε$α«. το( δ� βια-
σαμωνοψ εAπε�ν »�π6 πο$α« βασιλε$α««, »�π6 Κ�ν0νο«« ?φη. E δ� 5ποκρι!ε6«
?φη1 )ντ0« �γG εAμι κα6 ο"τ0« παιδι�!εν �κλ!ην. κα6 E μωγα« Γερμαν�«
%πολαβ]ν ?φη1 μC γωνοιτο, δωσποτα, �π6 τV« σV« βασιλε$α« πραξ!Vναι
τ� !εοστψγ�« το(το κακ�ν. E δ� !εομ/ξο« τ�ραννο« το(το 5κο�σα« κα6
h« 5νμερο« !Cρ βρ�#α« κα6 σφ�δρα ξαλεπνα« εAδ0λολ/τρην τε 5πο-
καλωσα« κα6 τα�« Aδ$αι« ξερσ6 ’ραπ$σα« τ<ν βασιλε$0ν �#ελα�νει κα6 �#οψ-
σιαστικ<« τε κα6 δψσσεβ<« τV« α,ρωσε0« 5π/ρξεται κα6 τCν �π6 τV«
ΞαλκV« π�λη« εAκ�να το( Κψρ$οψ Uμ<ν 8 Ιησο( Ξριστο( κατε/#α« κα6
σελωντιον κατ� τ<ν 4γ$0ν εAκ�ν0ν ποισα« προσκαλε�ται π/λιν τ�ν
τ$μιον Γερμαν�ν, οA�μενο« πε�σαι α4τ�ν %πογρ/χαι κατ� τ<ν 4γ$0ν
εAκ�ν0ν. E δ� ο4δ�λ0« ε^#ε τ' !0πε$l s τ' 5πειλ' το( τψρ/ννοψ, 5λλ�
!ε6« τ� Wμ�φορον �ν τ' 4γ$l τραπωζ+ τV« Μεγ/λη« �κκλησ$α« 5πετ/#α-
το τCν ,ερ0σ�νην κα6 %πεξGρησεν. 9 E δ� !εομ/ξο« 5ντ 8 α4το( ξειρο-
τονε� 8Αναστ/σιον πρεσβ�τερον, σψν!ωμενον τ' 5σεβε� α4το( βοψλ',
π»σ/ν τε εAκ�να το( Σ0τVρο« Uμ<ν κα6 τV« Υεομτορο« κα6 τ<ν 4γ$0ν
κατωστρεχε κα6 κατωκαψσε κα6 δι0γμ�ν μωγαν �γε$ρα« πολλο�« ,ερε�« κα6
μον/ζοντα« κα6 λαmκο�« διαφ�ροι« τιμ0ρ$αι« κα6 !αν/τοι« %πωβαλεν.
πλησ$ον δ� τ<ν Ξαλκοπρατε$0ν παλ/τιον oν σεμν�ν, �ν u %πVρξε
κατ� τ�πον 5ρξα�ον οAκοψμενικ�« διδ/σκαλο« ?ξ0ν σψλλπτορα«
>νδρα« τ<ν �ν τωλει τ�ν 5ρι!μ�ν ιβ' π»σαν �πιστμην μετερξομωνοψ« κα6
τ� �κκλησιαστικ� κρατ�νοντα« δ�γματα, βασιλικ/« τε δια$τα« κα6

55

60

65

70

58 h« 5νμερο« !Cρ βρ�#α«: locus communis (cf. de Boor (Georg. Mon.), p. 741, et infra, cap.
128, § 7) 59–60 κα6 �#οψσιαστικ<« – § 11: cf. Georg. Mon. 743.1–744.4 71–79 πλησ$ον –
π»σι: cf. Georg. Mon. 744.4–10

T[L] [C][F1]PH 65 a τV« T[L] [C][F1]PH[K]

53 5κο�ομεν μωλλειν ?σεσ!αι (sic C) : 5κο�ομεν μωλλειν ?σεσ!αι L : μελλ γενωσ!αι F1 : μωλλειν
?σεσ!αι 5κο�ομεν (5κο�0μεν H) P H 54 �π6 Κ�ν0νο« ?φη (sic C) : ?φη �π6 κ�ν0νο« F1 P H :
non adhib. L 55 ο"τ0« (sic L C F1) : ο@το« T παιδι�!εν (sic L F1) : παιδ�!εν C P H
�κλ!η H post κα6 alt. add. ο"τ0« H 56 δωσποτα : βασιλε( H 60 τCν �π6 om. H
62 σελωντιον : λ- (i.e. ut λελωντιον) Hac 63 τ$μιον Γερμαν�ν (sic L C F1) : dγιον γερμαν�ν
κα6 τ$μιον P : dγιον κα6 τ$μιον γερμαν�ν H 66 τCν ,ερ0σ�νην (sic L C) : τ' ,ερ0σ�ν+
F1 P H 5πεξGρησεν H K 67 σψν!ωμενο« P 5σεβε� α4το( βοψλ' : 5σεβε$α α4το( κα6
τV κακ$στη βοψλV H 68 Υεομτορο« (sic C F1) : !εοτ�κοψ μητρ�« P H K : non adhib. L
69–70 πολλο�« – λαmκο�« : πολλ�« τ/#ει« 4γ$0ν κληρικ<ν κα6 μοναζ�ντ0ν κα6 λαmκ<ν H
70 %πωβαλεν (sic C F1) : παρωδ0κε P H K : non adhib. L 72 5ρξα�ον (sic L C F1 Georg. Mon.
742.3–4) : 5ρξα�0« T : 5ρξα�ο« P : 5ρξα�ο« ex 5ρξα�ον fort. K 73 τ�ν 5ρι!μ�ν : τ<ν 5ρι!-
μ<ν (τ<ν �ν τωλει τ�ν 5ρι!μ�ν : τ<ν 5ρι!μ<ν L F1) L F1 K 74 κρατ�νοντο« H
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β$βλοψ« hσα�τ0« ?ξοντα«, Jν ο, βασιλε�« >νεψ βοψλCν s γνGμην ο4κ
�!ωσπιζον. το�τοψ« E δψσGνψμο« !Cρ προσκαλεσ/μενο« �πειρ»το
πε$!ειν. τ<ν δ� μC καταδε#αμων0ν, 5λλ8 �λεγ#/ντ0ν α4τ�ν, προσωτα#ε
σψναξ!Vναι πλV!ο« #�λ0ν κα6 το�τ0ν %παφ!ωντ0ν κατακαVναι το�«
>νδρα« σ�ν το�« οAκμασι κα6 βιβλ$οι« κα6 το�« λοιπο�« α4τ<ν π»σι. δι�
τα(τα κα6 E πρ�εδρο« ’ΡGμη« 5φην$ασε κα6 πρ�« τ�ν Φρ/γγον σπονδCν
εAρηνικCν ποιησ/μενο« το�« τε φ�ροψ« �κGλψσε κα6 8Αναστ/σιον κα6
το�« σ�ν α4τY 5νε!εμ/τισεν. 10 Μ/σαλμα« δ� �#εδωξετο τ�« το( Λωον-
το« %ποσξωσει«. μηδ�ν δ� παρ� Λωοντο« δε#/μενο« κα6 γνο�«, _τι �νε-
πα$ξ!η %π 8 α4το(, �π6 τCν βασιλε�οψσαν π�λιν �κ$νησε κα6 τCν 5Αβψδον
καταλαβ]ν κα6 5ντιπερ/σα« λα�ν πλε�στον γρ/φει πρ�« Σοψλεmμ»ν τ�ν
πρ0τοσ�μβοψλον �λ!ε�ν �ν τ/ξει μετ� το( στ�λοψ. κα6 τY Α4γο�στ8
μην6 παρακα!$σα« τCν π�λιν κα6 τ� ξερσα�ον τε�ξο« περιξαρακGσα«
�λψμα$νετο σφ�δρα τ� !ρlκYα μωρη. τ' δ� πρGτ+ το( Σεπτεμβρ$οψ
μην�« 5νωβαλεν E Σοψλεmμ»ν, ?ξ0ν ε4μεγω!ει« να(« τριρει« κα6 δρ�μ0να«
ξιλ$οψ« Bκτακοσ$οψ«. 11 E δ� βασιλε�« τ�ν στ�λον κατ 8 α4τ<ν
�κπωμχα« κα6 τ�« ταξε$α« να(« μετ� το( %γρο( πψρ�« πψριαλGτοψ«
�πο$ησε τ�« πλε$0 κα6 φοβερ�« να(« �κε$να«, κα6 α, μ�ν εA« τ� παρ/λια
τε$ξη πψρπολο�μεναι προσερρ$φησαν, α, δ� εA« τ�ν βψ!�ν αϊτανδροι
κατεποντ$σ!ησαν, qτεραι δ� μωξρι τV« 8Ο#ε$α« κα6 τ<ν λοιπ<ν νσ0ν
5πηνωξ!ησαν καταφλεγ�μεναι. �ντε(!εν ο, τV« π�λε0« !/ρσο« ?λαβον,
τ<ν πολεμ$0ν μεγ/λ0« καταπτ0!ωντ0ν. 12 παραξειμ/σαντε« δ� τ'
π�λει τY ΨαρινY καιρY λοιμικC ν�σο« α4το�« �νσκχασα μετ� λιμο(
πλV!ο« 5ναρ$!μητον �# α4τ<ν διωφ!ειρεν, �# Jν ο, περιλειφ!ωντε« π�λε-

75

80

85

90

95

88–89 1.9.717

§ 10–12: cf. Theoph. 395.13–396.15; Georg. Mon. 744.19–746.6; Niceph. Brev. 54–56

T[L] [C][F1]PH[K]

75 ?ξοντα« hσα�τ0« P βοψλCν s γνGμην (sic L Georg. Mon. 742.8) : βοψλV« s (s : κα6 H
K) γνGμη« C F1 H K 77 �λε#/ντ0ν F1 K 78 σψναξ!Vναι (sic L C F1) : �νεξ!V P : �νεξ!Vναι
H K 79 β$βλοι« F1 K 80 κα6 pr. (sic C) : om. P H K : non adhib. L F1 82 Μ/σαλμα« δ� :
E δ� τ<ν σαρακην<ν Uγο�μενο« μ/σηλμα« (μ/λσαμο« H : μ/σαλμο« K) P H K : non adhib. L
C F1 83 δ� om. H 85 Σοψλεmμ»ν : σοψλεαμ»ν H : σοψλεειμ»ν ut vid. K 86 το( om. P
87 παρακα!$σα« (sic L) : περικα!σα« P H : παρmκα!�σα« K : παρεκ/!ισε C (sed aliter) : non
adhib. F1 88 post σφ�δρα add. κα6 H 89 μην�« om. T P, fort. recte (μην�« exhib. L C H K
Georg. Mon. 745.6 : non adhib. F1) 5νωβαλεν : 5νωλαβε C : κατωλαβεν H : non adhib. F1 : an
scrib. �νωβαλεν? (vide introd. III.3.1.1) σοψλεαμ»ν H ε4μεγω!οψ« H 91 πωμχα« H το(
om. P 92 πλε$0 : fort. scrib. πλε$στα« sec. Georg. Mon. 745.10 vel πλε$οψ«  93 5περ$φησαν
H K 94–95 qτεραι – καταφλεγ�μεναι om. H K 96 καταπ0!ωντ0ν P 96–98 παρα-
ξειμ/σαντε« (sic L : παραξειμ/σασι P : non adhib. C F1 H K) – περιλειφ!ωντε« om. H K
97 �νεσκχασα P 98–99 post π�λεμον add. δ� H K
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μον �ν τ' Υρ}κ+ μετ� Βοψλγ/ρ0ν σψν/χαντε« 5ν+ρω!ησαν πλε$ονε«. τ'
δ� πωντε κα6 δεκ/τ+ το( Α4γο�στοψ μην�« �κ τV« π�λε0« 5π/ραντε«,
5νωμοψ σφοδροτ/τοψ πνε�σαντο«, ο, μ�ν �ν Προικονσ8 κα6 τα�« >λλαι«
5κτα�« 5πGλοντο, ο, δ� �#αβψδ$σαντε«, 5!ρ�0« �πελ!�ντο« νωφοψ«
ξαλ/ζη« Bλε!ρ$οψ μετ� βια$οψ 5νωμοψ, %ποβρ�ξιοι π/ντε« �γωνοντο. διε-
σG!ησαν δ� παραδ�#0« �κ τ<ν ξιλ$0ν Bκτακοσ$0ν πωντε κα6 μ�να
πλο�α, D κα6 5πγγειλαν εA« τ� �δια τν τε τ<ν ’Ρ0μα$0ν ν$κην κα6 τCν
Ψαψτ<ν πανολε!ρV κατ/πτ0σιν. 13 Σωργιο« δω, στρατηγ�« Σικελ$α«,
5κο�σα«, _τι ο, 8Αγαρηνο6 �κπορ!ο(σι τCν π�λιν, ?στεχε βασιλωα �κ τ<ν
5ν!ρGπ0ν α4το( Bν�ματι Βασ$λειον, u �πGνψμον 8Ονομ/γοψλο«,
ποισα« κα6 προβολ�« 5ρξ�ντ0ν. E δ� βασιλε�« τα(τα 5κηκο]«
5πωστειλεν �κε�σε Πα(λον μετ� κελε�σε0ν κα6 στ�λοψ. μα!�ντε« οIν ο,
Σικελι<ται, _τι κατετροπG!ησαν ο, Σαρακηνο6 κα6 Λω0ν βασιλε�ει, τ�ν
τε Βασ$λειον κα6 το�« λοιπο�« >ρξοντα« παραδεδGκασι τY Πα�λ8, κα6
π/ντα« Eμο( �π6 τ� α4τ� 5πεκεφ/λισεν h« 5ντ/ρτα«. 14 Νικτα« δ�
πατρ$κιο«, E �ψλιν$τη«, μετ� κα6 Ψτωρ0ν πατρικ$0ν τ�ν Τωρβελιν δι�
γραμμ/τ0ν κα6 πολλ<ν ξρημ/τ0ν κα6 δGρ0ν δε#ι0σ/μενοι παρGρ-
μησαν �λ!ε�ν κατ� Λωοντο«. ο?« τιν�« τ<ν Βοψλγ/ρ0ν προδεδGκασιν
καταμην�σαντε« τY βασιλε�, κα6 π/ντα« �ν φ�ν8 μαξα$ρα« 5νε�λεν.
15 ?στεχεν δ� Κ0νσταντ�νον, ψ,�ν α4το(, E α4τ�« Λω0ν �ν τY
τριβοψναλ$8 τ<ν δεκαεννωα 8Ακοψβ$τ0ν. 16 �β/πτισε δ� 5ναγκαστ<«
κα6 το�« ’Εβρα$οψ«, :στε λωγεσ!αι ?κτοτε το�« ’Εβρα$οψ« κα6 Μοντανο�«.
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§ 13: cf. Theoph. 398.7–31; Niceph. Brev. 55 § 14: cf. Theoph. 400.18–401.3; Niceph. Brev.
57  § 15: cf. Theoph. 401.9–12; Niceph. Brev. 58 119–20 �β/πτισε – Μοντανο�«: cf.
Theoph. 401.22–23

T[L] [C][F1]PH[K] a § 15 T[L] C[F1]PH[K]

99 post μετ� add. τ<ν H K σψν/χαντε« : ποισαντε« H K post 5ν+ρω!ησαν add. ο, H K
100 δ� πωντε κα6 δεκ/τ+ : ιε δ� H 101 post �ν add. τ' P H K (non add. L) : non adhib. C F1
103 Bλε!ρ$οψ (Bλω!ριον L, sed aliter) : Bλω!ροψ P H K : non adhib. C F1 105 πλο�α om. C K
(sed C aliter quam K) τ<ν om. P H K (τ<ν exhib. L) : non adhib. C F1 106 πανGλε!ρον P H
K : non adhib. L C F1 post δω add. E H K 108 8Ονομ/γοψλο« : hμαγοψλα« F1 : E μ/γοψλο« K
109 5κηκο]« (sic L C) : 5κο�σα« F1 P H K 110 κα6 om. H οIν : δ� C ο, (sic L C F1) om. T
111 _τι : E C κα6 Λω0ν βασιλε�ει : παρ� λωοντι τ< βασιλε� H 112 το�« (sic C F1) om. T L
113 5ντ/ρτα« : 5ντ/ροντα« H : 5ντ/ραντα« K post Νικτα« (νικσα« L H) δ� add. E C F1 P
H K (non add. L) 114 Τωρβελιν (sic K) : τωλβελιν T : τωρβελην L F1 : τωρβελλιν C : τωλβερην
H 114–15 δι� – δGρ0ν : δι� γραμμ/τ0ν κα6 πολλ<ν δGρ0ν L : δι� πολλ<ν ξρημ/τ0ν
κα6 γραμμ/τ0ν κα6 δGρ0ν C : δι� γραμμ/τ0ν κα6 πολλ<ν δGρ0ν κα6 ξρημ/τ0ν P : δι�
πολλ<ν γραμμ/τ0ν Eμο( κα6 ξρημ/τ0ν H : δι� γραμμ/τ0ν κα6 πολλ<ν ξρημ/τ0ν K :
om. F1 115–16 δε#ι0σ/μενο« παρGρμησεν C 117 καταμην�σαντε« om. H 118 post
Κ0νσταντ�νον add. τ�ν H K 119 τριβοψλ$0 C 8Ακοψβ$τ0ν : κοψβ$τ0ν C : om. H
119–20 κα6 το�« Ψβρα$οψ« 5ναγκαστ<« C 120 μοντ/νοψ« P H
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8 Ι0/ννην τε τ�ν Δαμασκην�ν, Sν κα6 Ξρψσορρ�αν �κ/λοψν δι� τCν
�νψπ/ρξοψσαν α4τY σοφ$αν, �#ορ$σα« Μανσο�ρ �π0ν�μασε, _ �στιν
βλ/σφημον. 17 �νψμφε�σατο δ� εA« τ�ν ψ,�ν Κ0νσταντ�νον τCν !ψ-
γατωρα το( Ξαγ/νοψ, το( τ<ν Σκψ!<ν δψν/στοψ, ΞριστιανCν ποισα«
κα6 ΕAρνην �πονομ/σα«1 Zτι« μα!ο(σα τ� ,ερ� γρ/μματα διωπρεχεν �ν
ε4σεβε$l τCν το�τ0ν δψσσωβειαν �λωγξοψσα. 18 πολλ� δ� τ' ’ΡGμ+
κακ� �νεδε$#ατο δι� τ�ν π/παν κα6 π/κτα �τσια τα�« �κκλησ$αι« διετ/-
#ατο τελε�ν. �στρ/τεψσαν δ� κα6 ο, 8Αγαρηνο6 κατ� π/ση« ’Ρ0μαν$α« κα6
πολλCν αAξμαλ0σ$αν λαβ�ντε« %πωστρεχαν. κα6 σεισμ�« δ� μωγα« �γωνε-
το, :στε πτ0!Vναι �κκλησ$α« κα6 ο�κοψ« κα6 πεσε�ν κα6 τCν στλην 8Αρ-
καδ$οψ, τCν �ν τY �ηρολ�φ8, τ/ τε ξερσα�α τV« π�λε0« τε$ξη κα6 Νι-
κομδειαν κα6 Ν$καιαν, 5ποφψγε�ν δ� κα6 τCν !/λασσαν τ<ν Aδ$0ν _ρ0ν
?ν τισι τ�ποι«. εAδ]« δ� E βασιλε�« τ� τε$ξη πτ0!ωντα διελ/λησεν
λωγ0ν, _τι %με�« ο, τV« π�λε0« 5δψνατε�τε τ� τε$ξη κτ$σαι, 5λλ� προσε-
τ/#αμεν το�« διοικητα�« εA« τ�ν καν�να 5παιτVσαι κατ� ν�μισμα μι-
λιαρ$σιον qν, κα6 λαμβ/νει α4τ� U βασιλε$α κα6 κτ$ζει τ� τε$ξη. �ντε(!εν
�κρ/τησεν U σψν!εια παρωξειν τ� δικωρατα το�« διοικητα�«. 19 �ν
το�τοι« E παμμ$αρο« Λω0ν τελεψτj ν�σ8 δψσεντερ$α« τCν χψξCν
5πορρ#α«.
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130

135

121–23 8 Ι0/ννην – βλ/σφημον: cf. Theoph. 417.14–21  § 17: cf. Theoph. 409.30–410.3;
Niceph. Brev. 63.1–4 126–28 πολλ� – τελε�ν: cf. Theoph. 410.4–17 128–29 �στρ/τεψσαν –
%πωστρεχαν: cf. Theoph. 410.3–4 129–37 κα6 – διοικητα�«: cf. Theoph. 412.6–21; Georg.
Mon. 744.11–16 § 19: cf. Theoph. 413.1–3; Georg. Mon. 744.16–18; Niceph. Brev. 64.1–3

T[L] C[F1]PH[K]

121 τε (sic F1) : δ� L C H K Δαμασκην�ν (sic L) : δαμασκιν�ν T Ξρψσορρ�αν (-ορ�αν L) :
ξρψσσορ�0ν ut vid. T 122 %π/ρξοψσαν H Μανσο�ρ : an scrib. Μ/νζηρον vel sim.? (cf.
Theoph. 417.19) 123 post ψ,�ν add. α4το( C 125 κα6 ΕAρνην �πονομ/σα« (�πονομ/σα« :
καλωσα« H) : om. K διωπρεπεν P 126 το�τ0ν : το�τοψ P H K 127 π/ππαν C
128 8Αγαρηνο6 : σαρακηνο6 H 129 κα6 σεισμ�« δ� : �π6 α4το( κα6 σεισμ�« F1 : κα6 σεισμ�« P
H K 130 ο�κοψ« : π�λει« C κα6 ter. om. P H K 133 εAδ]« : Aδ]ν C τ� om. C
136 λαμβ/νει α4τ� (sic L : α4τ< T : om. F1) U βασιλε$α (post βασιλε$α add. μοψ F1) κα6 κτ$ζει
(κτ$ζειν F1) : λαμβ/νειν α4τ� τCν βασιλε$αν κα6 κτ$ζειν P H K 137 δικωρατα : δ$καια H
139 post 5πορρ#α« add. τελεψτσαντο« δ� α4το( �τω!η τ� σ<μα α4το( τ� δ�στηνον (σ<-
μα α4το( τ� δ�στηνον : παμμ$αρον α4το( σ<μα H : σ<μα K) �ν τY ναY τ<ν 4γ$0ν
5ποστ�λ0ν (post 5ποστ�λ0ν add. �τω!η δ� H) �ν λ/ρνακι πρασ$ν8 (�ν λ/ρνακι πρασ$ν8
om. P). τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον κατε�ξεν 5ναστ/σιο« E α,ρετικ�«, διαδε#/μενο«
(-ον H) γερμαν�ν τ�ν μακ/ριον P H K
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122 Κ0νσταντ�νο« E ΚοπρGνψμο«

Κ0νσταντ�νο« ψ,�« α4το(, E ΚοπρGνψμο«, �βασ$λεψσεν ?τη λδ', �κ δει-
νοτ/τοψ λωοντο« φανε6« ποικιλ�τροπο« π/ρδαλι«, �κ σπωρματο« )φε0«
5σπ6« κα6 )φι« πετ�μενο«. 2 ο@το« τCν πατρzαν βασιλε$αν τε κα6
δψσσωβειαν διαδε#/μενο« �κ Υεο( πλε�ον δι$σταται κα6 τV« Υεομτορο«
κα6 π/ντ0ν α4το( τ<ν 4γ$0ν κ5ντε(!εν λοιπ�ν μαγε$αι« κα6 5σελγε$αι«
κα6 δαιμ�ν0ν �πικλσεσι κα6 σπλ/γξν0ν 5νατομα�« κα6 >λλοι« πονηρο�«
�πιτηδε�μασι κα6 κψνηγ$οι« κα6 ,πποδρομ$οι« σξολ/ζ0ν )ργανον
�πιτδειον το( 8Αντιξρ$στοψ γωγονεν1 εA« τοσα�την γ�ρ 5π�νοιαν �#G-
κειλεν, h« κα6 !εσμ�ν κα!ολικ�ν �κ!ωσ!αι μC λωγεσ!α$ τινα τ� παρ/παν
dγιον, 5λλ� κα6 τ� λε$χανα το�τ0ν ε%ρισκ�μενα διαπτ�εσ!αι κα6 μηδ�
πρεσβε$αν α4τ<ν �#αιτε�ν (ο4δ�ν γ�ρ Aσξ�οψσι, προσ!ε6« E 5ν�σιο«)
μηδ� τCν τV« Μαρ$α« �πικαλε$σ!0 τι« πρεσβε$αν (ο4 γ�ρ δ�νατα$ τι)
μηδ� Υεοτ�κον α4τCν Bνομ/ζεσ!αι. λαβ]ν γ�ρ �ν ξειρ6 βαλ/ντιον πλV-
ρε« ξρψσ$οψ κα6 %ποδε$#α« α4τ� π»σιν Tρετο, τ$νο« >#ι�ν �στιν. τ<ν δ�
πολλο( εAπ�ντ0ν κενGσα« τ� ξρψσ$ον π/λιν Tρετο, τ$νο« �στ6ν >#ιον,
κα6 λωγοψσιν ο4δεν�«. ο"τ0«, ?φη, κα6 U Μαρ$α (ο4 γ�ρ Υεοτ�κον E >!εο«
t#$οψ λωγειν) q0« μ�ν ε^ξεν τ�ν Ξριστ�ν �ν Ψαψτ', τετιμημωνη oν, 5φ8 ο@
δ� το(τον 5πωτεκεν, ο4δ�ν τ<ν λοιπ<ν γψναικ<ν διεννοξεν. F τV«
βλασφημ$α«1 φε�σαι Uμ<ν, Κ�ριε. 3 �κ το�τ0ν ο4 μικρ/ τι« 5!ψμ$α το�«
Ξριστιανο�« κατωλαβεν, :στε π/ντα« μισVσαι α4τ�ν κα6 8Αρταβ/σδ8,
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2 Constantinus V. regnavit a. 741–775

§ 1–3: cf. Georg. Mon. 750.15–751.18 2 Κ0νσταντ�νο« – λδ': cf. Theoph. 414.11–15;
412.24–413.1; 448.21–23 2–4 �κ – πετ�μενο«: cf. Is. 14.29 (�κ γ�ρ σπωρματο« )φε0ν �#ε-
λε�σεται ?κγονα 5σπ$δ0ν, κα6 τ� ?κγονα α4τ<ν �#ελε�σονται )φει« πετ�μενοι) § 2–3: cf.
Theoph. e.g. 413.18–25 (passim de irreligione Constantini); Vit. Th. Stud. 236B–C (de irreligione
Constantini) § 3: cf. Niceph. Brev. 64–66 20–22 �κ – προστε!Vναι: Theoph. 413.28–414.2

T[L] C[F1]PH[K] 2 a Κ0νσταντ�νο« T[L] C[F1]PH a § 3 T[L] CPH

1 Κ0νσταντ�νο« E ΚοπρGνψμο« (κοπρ�νψμο« T) : κ0νσταντ�νο« E κοπρGνψμο« ?τη λδ in
mg. C : βασιλε$α κ0νσταντ$νοψ το( κοπρον�μοψ1 ψ,ο( λωοντο« F1 : κ0νσταντ�νο« E ψ,�«
λωοντο« το( Aσα�ροψ E κοπρGνψμο« P : κ0νσταντ�νο« E κοπρGνψμο« κα6 ψ,�« α4το( K : om.
L H 2 κ0νσταντ� ut vid. T ψ,�« α4το( (sic L) : E ψ,�« λωοντο« το( Aσα�ροψ F1 : E ψ,�«
α4το( P K : om. C H 4 βασιλε$αν τε (τε om. C) : τ� βασιλε$αν P 5 πλωον C Υεομτορο« :
!εοτ�κοψ μητρ�« P H 6 π/ντ0ν – 4γ$0ν : π/ντ0ν τ<ν 4γ$0ν α4το( P : τ<ν α4το(
4γ$0ν π/ντ0ν H post 5σελγε$αι« add. κα6 �δα�« (�π0δα�« H) P H 8 ,πποδρομ$αι« H
9 8Αντιξρ$στοψ : 5ντικειμωνοψ P 10 τ� παρ/παν om. P 11 το�τ0ν : τ<ν 4γ$0ν H
12 α4τ<ν (sic L F1 : �# α4τ<ν C) : α4τ�ν T 13 τCν – �πικαλε$σ!0 τι« (τV« T) : τV« μαρ$α«
�πικαλε$σ!0 (�πικαλειτ F1) τι« τCν (τι« τCν : τ$« F1) F1 P H : non adhib. L τι om. H
16 π/λιν : αI!ι« H 17 >!εο« : >!λιο« H 18 α4τV C 20 το�τ0ν : το�τοψ H τι« 5!ψμ$α
(sic L) : τV« 5!ψμ$α« T 20–21 το�« ξριστιανο�« H
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κοψροπαλ/τ+ κα6 γαμβρY �π 8 5δελφ' α4το(, προστε!Vναι. �#ελ!]ν γ�ρ
Κ0νσταντ�νο« �ν το�« μωρεσι το( 8Οχικ$οψ κατ� 8Αρ/β0ν, 8Αρταβ/σδοψ
μετ 8 α4το( )ντο«, %πεβλωποντο 5λλλοψ«, κα6 σψμβολV« γενομωνη« μετ 8
5λλλ0ν κα6 το( βισρ, το( κα6 σψμμ�στοψ Κ0νσταντ$νοψ, σφαγωντο«
παρ� 8Αρταβ/σδοψ, Κ0νσταντ�νο« φοβη!ε6« ?φψγεν εA« τ� 8ΑμGριον.
�ντε(!εν μ/ξαι μετα#� α4τ<ν δειν�ταται γεγ�νασιν. 8Αρτ/βασδο« δ�
Υεοφ/νην μ/γιστρον, φ$λον α4το( )ντα κα6 τ�τε �κπροσ0πο(ντα �ν τ'
π�λει, ?γραχε δω#ασ!αι α4τ�ν. κα6 δεξ!ε6« %π� τ<ν !εμ/τ0ν 5νηγο-
ρε�!η βασιλε�«. εAσελ!]ν δ� �ν τ' π�λει π»« E λα�« σ�ν τY χεψδ0ν�μ8
πατρι/ρξ+ 8Αναστασ$8 5νε!εμ/τισαν Κ0νσταντ�νον, 8Αρτ/βασδον δ�
h« Bρ!�δο#ον βασιλωα 5νεκρψ#αν. καταλαβ]ν οIν κα6 Κ0νσταντ�νο«
�ν Ξρψσοπ�λει μετ� λαο( κα6 μηδ�ν 5ν�σα« %πωστρεχεν π/λιν εA« τ�
8ΑμGριον. E δ� 8Αρτ/βασδο« τ�« ,ερ�« εAκ�να« πανταξο( 5νεστλ0σε, κα6
τ�ν πρ6ν α4τV« κ�σμον U �κκλησ$α 5πωλαβεν. 8Αναστ/σιο« δ� E πα-
τρι/ρξη« κρατσα« τ� τ$μια #�λαnμοσεν �ν τY >μβ0νι ΨστG«, _τι μ� τ�ν
προσηλ0!ωντα �ν το�τοι«, ο"τ0« μοι ε^πε Κ0νσταντ�νο« E βασιλε�«, _τι
μC λογ$σ+ ψ,�ν Υεο( ε^ναι τ�ν Ξριστ�ν, Sν ?τεκεν U Μαρ$α, εA μC χιλ�ν
>ν!ρ0πον, h« ?τεκεν �μ� U μτηρ μοψ Μαρ$α. κα6 το(το 5κο�σαντε«
ο, λαο6 5νε!εμ/τισαν α4τ�ν. E δ� 8Αρτ/βασδο« �#ελ!]ν �στρατολ�γει.
Κ0νσταντ�νο« δ� το(το μα!]ν �κ$νησε κατ 8 α4το( κα6 σψμβαλ]ν μετ 8
α4το( π�λεμον τρωπει α4τ�ν. κα6 καταλαβ]ν τCν Κ�ζικον �ν τ' π�λει
διασzζεται. E δ� Κ0νσταντ�νο« �ν Ξαλκηδ�νι �λ!]ν 5ντεπωρασεν �ν το�«
!ρlκzοι« μωρεσι κα6 τY ξερσα$8 τε$ξει παρακα!$σα« διωδραμεν q0« τV«
ΞρψσV« π�ρτη« �πιδεικν�0ν Ψαψτ�ν το�« )ξλοι«. E δ� 8Αρτ/βασδο«
5νο$#α« τ�« π�ρτα« κα6 σψμβαλ]ν π/λιν π�λεμον Uττ!η κατ� κρ/το«.
το( δ� Κ0νσταντ$νοψ τ� πλο�α κρατσαντο« �γωνετο λιμ�« Aσξψρ�« �ν
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22–40 �#ελ!]ν – α4τ�ν: cf. Theoph. 414.20–415.30 40–77 E – β$ον: cf. Theoph. 417.26–
418.11; 419.7–421.2

T[L] CPH

22 κοψροπαλ/τ+ (sic L) : κοροπαλ/τη T γαμβρ�ν H �π 8 (sic L) : �π6 T 5δελφ�ν H
post γ�ρ add. E H 23 το( om. C Eχικ$οψ T 5ρταψβ/σδοψ T (-αψβ- etiam supra et
infra T) 24 5λλλοι« H 25 βιρσV H 26 8ΑμGριον : 5μGρριον L : 5μ�ριον P H
27 �ντε(!εν – δειν�ταται γεγ�νασιν (γεγ�νασι δειν�τατοι P) om. H δ� om. H 32 οIν
κα6 (οIν Cpc?) : δ� P H 33 μετ� λαο( om. H %πωστρεχεν (5νωστρεχε C) (sic L) : %πωστρε-
χεν δ� T 34 8ΑμGριον (sic L) : 5μGριν T : 5μ�ριον P H 35 κ�σμον α4τV« H 37 ο"τ0« :
ο@το« T  μοι : μC H  ε^πε : nμοσεν H  E βασιλε�« κ0νσταντ�νο« H 38 μC pr. om. H
Ξριστ�ν, Sν ?τεκεν U Μαρ$α : ψ,�ν τV« nμαρ$α« H 39 h« (sic L) : S« T 42 post
Κ�ζικον add. �κε�!εν P H 43 post διασzζεται add. E 5ρτ/βασδο« C �λ!]ν 5ντεπωρασεν :
περ/σα« H 44 παρακα!$σα« : παραλαβ]ν H 46 π�ρτα« : π�λα« H π/λιν om. C
47 λοιμ�« H
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τ' π�λει, :στε πρα!Vναι τ�ν μ�διον τV« κρι!V« νομισμ/τ0ν ιβ' κα6 τ�
λοιπ� Eμο$0«. το( δ� λαο( !νaσκοντο« κα6 5πολλψμωνοψ tναγκ/σ!η
8Αρτ/βασδο« 5πολ�ειν κα6 �#ωρξεσ!αι α4το�« �κ τV« π�λε0«. Νικτα« δω,
E ψ,�« 8Αρταβ/σδοψ, �πισψν/#α« λα�ν ,καν�ν oλ!εν q0« Ξρψσοπ�λε0«,
κα6 περ/σα« E βασιλε�« �δ$0#εν α4τ�ν κα6 καταλαβ]ν �ξειρGσατο κα6
το(τον πεδσα«, �λ!]ν δι� το( τε$ξοψ« τY πατρ6 �πεδε$κνψεν. >φν0 δ�
παρατα#/μενο« δι� το( ξερσα$οψ τε$ξοψ« τCν π�λιν παρωλαβεν κα6
ξειρ0σ/μενο« 8Αρτ/βασδον κα6 τ�ν πατρ$κιον Βακτ/γγιον τ�ν μ�ν 8Αρτ/-
βασδον σ�ν το�« δψσ6ν ψ,ο�« α4το( �τ�φλ0σεν, το( δ� Βακταγγ$οψ
ξε�ρα« κα6 π�δα« κ�χα« �ν τY κψνηγ$8 5πεκεφ/λισε, πολλο�« δ� κα6
>λλοψ« τ<ν προ4ξ�ντ0ν 5νε�λεν κα6 τ�« ο4σ$α« α4τ<ν �δμεψσεν.
,ππικ�ν δ� ποισα« εAσγαγε τ�ν 8Αρτ/βασδον σ�ν το�« ψ,ο�« α4το(
dμα τY πατρι/ρξ+ 8Αναστασ$8 κα6 το�« φ$λοι« α4το(, το( πατρι/ρξοψ
�π6 )νοψ 5ντιστρ�φ0« κα!εζομωνοψ κα6 πομπεψομωνοψ1 ο@το« γ/ρ ποτε
περιπατ<ν )πι!εν Γερμανο( το( πατρι/ρξοψ, σ�γκελλο« nν, �π/τησε
τ� Wμ�φορον α4το(1 E δ� �πιστραφε6« ?φη α4τY1 μC σπε(δε, τ� Δ$ππην
�κδωξετα$ σε. π/λιν δ� Κ0νσταντ�νο« h« Eμ�φρονα α4το( )ντα �ν
το�τοι« �κφοβσα« �ν τY !ρ�ν8 τV« ,ερ0σ�νη« �κ/!ισεν. 4 �φ8 ο@ Tρ-
#ατο 5!ρ�ον κα6 5ορ/τ0« σημε�α ?ν τε το�« ,ματ$οι« τ<ν 5ν!ρGπ0ν
γ$νεσ!αι κα6 εA« τ� τ<ν �κκλησι<ν ,ερ� �νδ�ματα σταψρο6 �λαιGδει«
πλε�στοι, κα6 ο"τ0« κατωλαβεν U !εομην$α το( βοψβ<νο«, λοιμικC ν�σο«,
ο4 μ�νον το�« �ν τ' π�λει, 5λλ� κα6 το�« �ν το�« περιξGροι« δειν<«
Bλο!ρε�οψσα. κα6 πρ�« το�τοι« �γ$νοντο κα6 φαντασ$αι τιν�« εA« πολ-
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59–65 ,ππικ�ν – �κ/!ισεν: cf. Theoph. 408.12sqq. § 4–5: cf. Niceph. Brev. 67 § 4: cf.
Theoph. 423.5sqq.; 422.29sqq.; 418.14–15; 421.17; Georg. Mon. 752.18–753.19

T[L] CPH

48 τ�ν : τ� H μ�διον (sic L Theoph. 419.26 Georg. Mon. 759.23) : μ�δην T νομ$σματα H
ιβ' (sic L Theoph. 419.26 Georg. Mon. 760.1) : β T 49 το( δ� : κα6 το( H 50 Νικτα« :
νικσα« L H 51 Ξρψσοπ�λε0« : τV« ξρψσοψπ�λε0« P 53 �λ!]ν – τε$ξοψ« : oλ!ε δι� το(
τε$ξοψ« κα6 C �πεδε$κνψεν (�πεδε$νψεν T) : �δε$κνψεν C 53–54 >φν0 (>μφν0 H) δ� παρα-
τα#/μενο« : >μφ0 δ� παρατα#/μενοι, �πολωμησαν1 κα6 E κ0νσταντ�νο« C 55 post 8Αρ-
τ/βασδον pr. add. σ�ν το�« δψσ6ν ψ,ο�« P Βακτ/γγιον om. H 56 Βακταγγ$οψ : βατανκ$οψ
H 57 �κκ�χα« H 59 εAσγαγε : 5πγαγε P : �πγαγε H post το�« add. δψσ6ν L H (cf.
supra P) 60 post dμα add. κα6 C 61 5ντιστρ�φ0« �π6 )νοψ C 5ντιστρ�φο« κα!ε-
ζομωνοψ« κα6 πομπεβομωνοψ« H κα6 πομπεψομωνοψ om. C 61–62 ποτε περιπατ<ν (sic L) :
περιπατ<ν ποτε C P H 62 )πισ!εν C H 63 τ� pr. (sic L) : τ< T Δ$ππην (sic L) :
δm�ππm�ν C : δ$ππιον P : δ 8 xππιον H : fort. scrib. Δ$ππιν vel Δι$ππιν (cf. Theoph. 408.9)
64 σε �κδωξεται C post δ� add. E C )ντα om. L H 65 �κ/!ισεν : κα!$στησιν P 65–66

Tρ#αντ0 H 66 5!ρ�0« L H 66–67 ?ν τε το�« (το�« om. P) – γ$νεσ!αι : κα! 8  Ψκ/στην γ$νε-
σ!αι �ν το�« ,ματ$οι« τ<ν 5ν!ρGπ0ν H 68 β0β<νο« H 69 το�« �ν alt. : �ν C : om. H
post περιξGροι« add. α4τV« (α4το�« H) P H 70 �γωνοντ0 H κα6 alt. om. C
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λο�« τ<ν 5ν!ρGπ0ν κα6 δε$ματ/ τινα �#α$σια, D ο, Eρ<ντε« �τελε�τ0ν,
:στε κα6 Eλοκλροψ« ο�κοψ« κλεισ!Vναι παντελ<« κα6 μC ε^ναι το�«
Bφε$λοντα« !/πτειν το�« νεκρο�«. παντ�« δ� ο�κοψ διαφ!αρωντο« δι� τCν
5σωβειαν το( τψρ/ννοψ π/ντα τ�ν πλο(τον τ<ν οAκητ�ρ0ν τV« π�λε0«
εAσκομ$σα« �ν τY παλατ$8 5πω!ετο. ?φ!ασε δ� κα6 U BργC εA« 8Αναστ/-
σιον τ�ν 5ν$ερον, κα6 οAκτ$στ8 π/!ει, τY λεγομων8 ξορδαχY, καταλ�ει
τ�ν β$ον. 5 E δω γε τ�ραννο« τ<ν Σαρακην<ν κατ 8 5λλλ0ν μα-
ξομων0ν 5κο�σα« �κστρατε�ει πρ�« τ� μωρη τV« Σψρ$α« κα6 Γερμαν$κειαν
παρωλαβε κα6 Υεοδοσιο�πολιν κα6 Μελιτηνν, αAξμαλ0τ$σα« π/ντα«
το�« �κε�σε, κα6 δι� τCν τοια�την πρ�φασιν το( !ανατικο( προσ-
λαβ�μενο« το�« σψγγενε�« α4το( 8Αρμεν$οψ« τε κα6 Σ�ροψ« α,ρετικο�« εA«
τ� Βψζ/ντιον μετzκισεν κα6 �ν τ' Υρ}κ+, οi μωξρι το( ν(ν τCν αxρεσιν
το( τψρ/ννοψ διακρατο(σιν. 6 �τωξ!η δ� τ�τε τY βασιλε�
Κ0νσταντ$ν8 ψ,�« �κ τV« το( Ξαγ/νοψ, τV« Ξαζ/ρα«, !ψγατρ�«, Sν
�π0ν�μασε Λωοντα. 7 �παρ!ε6« δ� τY φρονματι E >!εο« δι� τCν παρ8
α4το( γενομωνην ν$κην σ�νοδον σψνα!ρο$ζει κατ� τ<ν 4γ$0ν εAκ�ν0ν �ν
Βλαξωρναι« κα6 5νελ!]ν 5!ωσμ0« �ν τY >μβ0νι ξειροκρατ<ν Κ0νσταν-
τ�νον, �π$σκοπον το( Σψλα$οψ, �#εφGνησεν ο"τ0«1 Κ0νσταντ$νοψ οAκοψ-
μενικο( πατρι/ρξοψ πολλ� τ� ?τη. �ν — σψν�δ8 πολλ� κατ� το(
Κψρ$οψ κενολογσαντε« ο, ,ερε�« τV« αAσξ�νη« κα6 τ�« μιαρ�« ξε�ρα« εA«
"χο« >ραντε« ?ρρη#αν τCν �λεεινCν �κε$νην φ0νCν λωγοντε«1 σμερον
σ0τηρ$α τY κ�σμ8, _τι σ�, βασιλε(, �λψτρGσ0 Uμ»« �κ τ<ν εAδGλ0ν.
τα(τα διεπρ/#αντο ο, 5ν$εροι κα6 ξριστωμποροι. 8 ο4 πολ� τ� �ν μωσ8
κα6 >#ια εA« τ�ν ξειροτονη!ωντα πατρι/ρξην %π8 α4το( διεπρ/#αντο ?ρ-
γα. μα!]ν γ�ρ E 5λ/στ0ρ, _τι E πατρι/ρξη« πολλο�« �πληροφ�ρησεν
εAπε�ν τ�ν βασιλωα πρ�« α4τ�ν, _τι ο4κ ?στιν !ε�« E Ξριστ�«, δι� το(το
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75–77 ?φ!ασε – β$ον: cf. Theoph. 427.25–28 § 5: cf. Theoph. 427.14–16; 419.19–22; Georg.
Mon. 752.12–17  § 6: cf. Theoph. 426.14–16; Niceph. Brev. 69.1–2  § 7: cf. Theoph. 427.29–
428.12; Georg. Mon. 754.1–755.6; Niceph. Brev. 72 § 8: cf. Theoph. 438.26–439.5; 440.11–13;
Georg. Mon. 755.20–757.8; Niceph. Brev. 84

T[L] CPH

71 τ<ν om. H δε$ματ/ (sic L) : δε�μα T : δε$γματα H 73–75 παντ�« – 5πω!ετο om. H
74 τ<ν – π�λε0« : τ<ν οAκητ�ρ0ν L : τ<ν οAκητ�ρ0ν ο@το« C : τV« π�λε0« τ<ν οAκητ�ρ0ν
P : non adhib. H 78 post κα6 add. τCν P H 80 κα6 δι� : δι� δ� P H 80–81 post προσ-
λαβ�μενο« add. π/ντα« H 81 post εA« add. τε P H 82 Υρ}κ+ : φερομωνη τV« !ρ/κη« ξGρ0 H
83–85 τ�τε – Λωοντα : τY δψσσεβV λω0ν ψ,�« H 84 το( om. P : non adhib. H 85 E >!εο«
om. P H 85–86 παρ8 α4το( om. H 86 5!ρο$ζει P 87–88 Κ0νσταντ�νον om. P 88 �φG-
νησεν H 90 κενολογσαντε« : �κοινολογσαντ0 H 92 βασιλε�« H �κ τ<ν εAδGλ0ν :
τV« πλ/νη« τ<ν οAδGλ0ν H 93 τα(τα διεπρ/#αντο (διε- non vid. P) – ξριστωμποροι (sic
L : ξριστωμποψροι T) om. H 94 %π 8 α4το( πατρι/ρξην P H διεπρ/#ατο H 96 πρ�«
α4τ�ν om. H
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ο4δ� τCν Μαρ$αν ?ξ0 !εοτ�κον, �#εμ/νη κατ 8 α4το( h« τ� μψστριον
α4το( !ριαμβε�σαντο« κα6 �πι!ε6« α4τY πληγ�« πολλ�« �!ρι/μβεψσεν
α4τ�ν �π6 λαο( κα6 ,πποδρομ$α« �μπτψ�μενον κα6 σψρ�μενον. ε^τα
5σφαλισ/μενο« α4τ�ν 5ποστωλλει πρ�« α4τ�ν πατρικ$οψ« κα$ φησι1 τ$
λωγει« >ρτι περ6 τV« π$στε0« Uμ<ν κα6 τV« σψν�δοψ, v« �ποισαμεν; E δ�
μαται0!ε6« τα�« φρεσ6 κα6 οA�μενο« α4τ�ν π/λιν �#εψμεν$σασ!αι 5πο-
κρι!ε6« ε^πεν1 καλ<« πιστε�ει« κα6 καλ<« τCν σ�νοδον �πο$ησα«. ο, δ�
�πιγελ/σαντε« ε^πον πρ�« α4τ�ν1 Uμε�« το(το μ�νον t!ωλομεν 5κο(σαι
παρ� το( μιαρο( σοψ στ�ματο«. κα6 παραξρVμα �#αγαγ�ντε« α4τ�ν
5πεκεφ/λισαν κα6 τ� σ<μα α4το( ?ρριχαν εA« τ� Πελαγ$οψ, ?ν!α πρGην
%πVρξεν E το( 4γ$οψ μ/ρτψρο« Πελαγ$οψ να�«, Sν E !εομισC« κα-
ταλ�σα« κα6 τ/φον καταδ$κ0ν ποισα« �κ/λεσε τ� Πελαγ$οψ. κα6 5ντι-
ξειροτονε� πατρι/ρξην Νικταν, τ�ν ε4νο(ξον κα6 Σκλ/βον. 9 hσα�τ0«
δ� κα6 Πωτρον τ�ν ,ερ�ν κα6 τ�ν !ε�ον Στωφανον, τ�ν το( Α4#εντ$οψ το(
Υεοφ�ροψ, φονε�σα« εA« τ� Πελαγ$οψ σψρωντα« ’ριφVναι προσωτα#εν.
πολλο�« κα6 Ψτωροψ« >ρξοντ/« τε κα6 μοναξο�« δι� τ�« ,ερ�« εAκ�να«
δεινY !αν/τ8 παρωδ0κεν. 10 �στρ/τεψσε δ� κατ� Βοψλγ/ρ0ν πεζ' τε
κα6 πλο� κα6 το�τοψ« τροπ0σ/μενο« εAσVλ!εν �ν τ' π�λει κα!0πλισμωνο«
το�« πολεμικο�« _πλοι«, !ριαμβε�0ν δεδεμωνοψ« το�« Βοψλγ/ροψ«.
11 �φ8 ο@ ξρ�νοψ γωγονε ξειμ]ν κα6 χ(ξο« μωγα κα6 πικρ�τατον, :στε
κα6 τCν 5ρκτzαν το( Π�ντοψ !/λασσαν �π6 μ$λια Ψκατ�ν 5πολι!0!Vναι
κα6 �π6 πξει« τρι/κοντα τ� β/!ο« το( πελ/γοψ« παγVναι, ο@περ ξιο-
νισ!ωντο« η4#!η �π 8 >λλα« κ' πξει«, :στε σψμμορφ0!Vναι τCν !/λασ-
σαν τ' #ηρj κα6 πεζοπορε�σ!αι "περ!εν το( κρ�οψ« %π� 5γρ$0ν τε κα6
Uμωρ0ν ζz0ν. τY δ� Φεβροψαρ$8 μην6 προνο$l Υεο( το( τοιο�τοψ πελ/-

100

105

110

115

120

§ 9: cf. Theoph. 442.18–24; 436.26sqq.; Georg. Mon. 757.11–18; Niceph. Brev. 81  § 10: cf.
Theoph. 432.29–433.20; Niceph. Brev. 73 § 11: cf. Theoph. 434.6–435.5; Georg. Mon. 758.11–
759.15; Niceph. Brev. 74

T[L] CPH 109 a κα6 T[L] CPH[K]

97 Μαρ$αν : μητωρα α4το( P H 98 !ριαμβε�σαντα L P πολλ�« πληγ�« P H 99 α4τ�ν
(sic L) : α4τ< T 102 π/λιν om. C 103 �πο$ησα« : �κρψ#α« H 104 �πεγγελ/σαντε« C
105 παρ� (sic L) : 5π� C : �κ P H �#αγαγ�ντε« : �#ενεγκ�ντε« P 107–08 Sν – Πελαγ$οψ
om. H 109 τ�ν om. C 110 το( pr. om. C 110–11 το( Υεοφ�ροψ : τ�ν Υεοφ�ρον P K :
om. H 111 πικρ<« φονε�σα« P H 112 πολλο�« (post πολλο�« add. δ� (τε H K) P H K) κα6
Ψτωροψ« : κα6 πολλο�« Ψτωροψ« C : non adhib. L μον/ζοντα« H 113–14 πεζ' τε κα6 πλο� :
κα6 πλο�, κα6 πεζV H : πεζV τε κα6 πλο�α K 115 δεδεμωνοψ« το�« Βοψλγ/ροψ« : τ� λ/φψρα
κα6 το�« βοψλγ/ροψ« δεδεμωνοψ« H K 118 κα6 �π6 πξει« (πξεσι P K) – παγVναι om. H
post πελ/γοψ« add. τV« !αλ/σση« C 118–19 _περ ξmονισ!�ν C 119 η4#ν!η H �π 8 : �π6
P H K 120 "περ!εν : �π6 >ν0!εν H 121–22 το( τοιο�τοψ (τοιο�τοψ om. C) πελ/γοψ«
(sic L (πελ/γοψ« : π/γοψ« T)) : τ� τοια(τα πελ/γη P H K
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γοψ« εA« πλε�στα κα6 BροφανV τμματα διαιρε!ωντο« κα6 τ' τ<ν 5νωμ0ν
β$l �π6 τ� ’ Ιερ�ν κατενεξ!ωντ0ν ο"τ0« δι� το( Στενο( �π6 τCν π�λιν
?φ!ασαν κ5κε�!εν μωξρι τ<ν νσ0ν κα6 8Αβ�δοψ π»σαν τCν παρ/λιον
�πλρ0σαν ?ξοντα κα6 ζYα δι/φορα προσπεπηγμωνα. δι� π»« E βοψλ�-
μενο« 5π� Σοφιαν<ν εA« τ�ν dγιον Μ/μαντα κα6 εA« τCν π�λιν κα6 π/λιν
εA« Ξρψσ�πολιν h« δι� #ηρ»« διεπωρ0ν βαδ$ζοντε«. �κ δ� τ<ν μεγ/λ0ν
�κε$ν0ν τμημ/τ0ν ~ν τY τε$ξει τV« π�λε0« προσραγ�ν �κ τ<ν !εμελ$0ν
�δ�νησε σ�ν τ<ν ?νδο!εν πλησ$0ν οAκημ/τ0ν1 _περ διαιρε!�ν εA« τρ$α
5π� τ<ν Μαγγ/ν0ν q0« το( Βοοσφορ$οψ τCν π�λιν περικψκλ<σαν
%περε�ξε πολ� τY "χει τ� τε$ξη, κα6 τα(τα !ε0ρο(ντε« ο, τV« π�λε0«
�!ρνοψν 5παρηγ�ρητα. 12 τY δ� 8Απριλλ$8 μην6 δρ�μο« κα6 κ$νησι«
5στωρ0ν γωγονεν �ν τY 5ωρι, κα6 κατεσπ<ντο πρ�« τCν γVν,
h« το�« Eρ<ντα« νομ$ζειν ε^ναι σψντωλειαν. 13 E δ� βασιλε�« κατ�
Βοψλγ/ρ0ν �πιστρατε�σα« πλο� τε κα6 πεζ' �π6 8Αξελ<ν 5πωστειλεν.
5νωμοψ δ� βια$οψ πνε�σαντο« τ� πλο�α σψνετρ$βη. το(το μα!�ντε« ο,
Βο�λγαροι π�λεμον πρ�« α4τ�ν σψν/πτοψσι. δειν<« οIν Uττη!ε6«
%πωστρεχε μετ 8 αAσξ�νη«1 μωξρι γ�ρ κα6 τμερον τ� κατ� τ�ν 8Αξελ<ν
κ<λα τ<ν 5ν+ρημων0ν σαφ<« %ποδεικν�οψσι τCν vτταν. 14 ο@το« E
!εομισC« πολλ<ν 4γ$0ν λε$χανα κατωκαψσεν, >λλα δ� κα6 τ' !αλ/σσ+
παρωδ0κεν. �ν u κα6 τV« 4γ$α« Ε4φημ$α« τ� λε$χανον, μC φωρ0ν Eρ»ν
μ�ρον 5ναβλ�ζον, σ�ν τ' λ/ρνακι τY βψ!Y παρωπεμχεν, _περ �ν τ'
Λμν8 σ<ον διασ0!�ν παρ� τ<ν οAκητ�ρ0ν �δωξ!η �κ !ε$α« 5πο-
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§ 12: cf. Theoph. 435.5–7; Georg. Mon. 759.19–21; Niceph. Brev. 71  § 13: cf. Theoph. 432.29–
433.10; Georg. Mon. 758.1–10 § 14: cf. Theoph. 439.15–440.7

T[L] CPH[K]

122 post πλε�στα add. τε H K διαιρε!ωντο« : διαιρε!ωντα P K : διαιρε!Vναι H 123 κατεν-
εξ!ωντ0ν : κατενεξ!ωντα (καταν- H) P H K ο"τ0« C 124 προ/λmον C 127 διεπωρ0ν :
�πωρ0ν L C H K 128 τY τε$ξει : τ<ν τειξ<ν (τοιξ- H) P H K post !εμελ$0ν add. το(το P
H K 129 σ�ν – οAκημ/τ0ν (μετ� τ<ν exhib. L) : cf. Theoph. 426.19 et Georg. Mon. 759.11
(σ�ν c. gen.) : σ�ν το�« ?νδο!εν πλησ$ον οAκμασιν C P H K διαρε!�ν T 130 μαγγ/νοψ C
Βοοσφορ$οψ (sic L Georg. Mon. 759.13) : βοοσφ�ροψ C (sic Theoph. 435.1–2) : βοσπορ$οψ κα6
P H K περικψκλ<σαν : περιεκ�κλ0σεν H : περιεκ�κλ0σαν K 131 πολ� : πολλ< C : δ� H :
δ� πολ� K τ� τε$ξη : τ<ν τειξ<ν P H K 132 5παρηγ�ρητα : 5παραμ�!ητα H
133 κατεσπ<ντο : κατ�πεσGντ0ν H 134 νομ$ζειν (sic L) : νομ$ζει T σψντωλειαν : τCν
σψντωλειαν H : τ� σψντωλεια K 135 8Αξελ<ν (sic L) : 5ξελYον C P H K 136 σψνετρ$βησαν
H K 137 α4τ�ν (sic L) : α4το�« C H K 138 σμερον H τ� om. P H K τ�ν : τ<ν T L
5ξελYον L C P H K 139 σαφ<« %ποδεικν�οψσι (-�ει C) : κε�νται σαφ<« %ποδεικν�οντα H :
κε�νται σαφ<« %ποδεικν�οψσι K 140 >λλα δ� κα6 : 5λλ� δ� (δ� om. P) κα6 P K : qτερα δ� H
!αλ/ττη C 141 �ν u (sic L) : �ν οf« C : δι� P H K 142 5ναβλ�ζον : εκβλ�ζον H : βλ�ζ0ν K
παρωπεμχεν : παρωδ0κεν H K post �ν add. τ' νσ8 P H K
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καλ�χε0«. τ�ν δ� να�ν τV« 4γ$α« κα6 πανεψφμοψ 5ρμ/μεντον κα6
κοπρο!ωσιον �πο$ησεν. �π6 δ� Κ0νσταντ$νοψ κα6 ΕAρνη« τ� α4τ� λε$χα-
νον τV« πανεψφμοψ π/λιν μετ� τιμV« πολλV« 5νεκομ$σ!η �ν τ'
π�λει. 15 ο@το« τ<ν ψ,<ν α4το( το�« μ�ν δ�ο προεβ/λετο κα$σαρα«,
Νικηφ�ρον κα6 Ξριστοφ�ρον, τ�ν δ� Νικταν ν0βελ$σιμον. εAσελ!ο�ση«
δ� τV« ΕAρνη« �# 8Α!ην<ν �ν τ' βασιλεψο�σ+ π�λει μετ� δρομGν0ν
?ζεψ#εν α4τCν Λωοντι, τY ψ,Y α4το(, στωχα« α4το�« �ν τY ναY το(
4γ$οψ Στεφ/νοψ τY τV« βασιλε$α« στωφει κα6 τY το( γ/μοψ. 16 ?σξε δ�
δε#ι0σ/μενο« φ$λοψ« κρψπτο�« �ν Βοψλγαρ$l, οi κατεμνψον α4τY
dπαντα τ� τY >ρξοντι α4τ<ν βοψλεψ�μενα. οi δηλο(σι τY βασιλε�,
_τι 5ποστωλλει E κ�ρι« Βοψλγαρ$α« λα�ν πρ�« τ� αAξμαλ0τ$σαι τCν
Βερζητ$αν. E δ� βασιλε�« σξηματισ/μενο« κατ� 8Αρ/β0ν κινε�ν, 5πο-
στε$λα« το�« 5ποκρισιαρ$οψ« το�« δι� εAρνην παραγενομωνοψ« �π6
Βοψλγαρ$α« κα6 �πισ0ρε�σα« π/ντα τ�ν στρατ�ν dμα τ<ν ταγμ/τ0ν
�πωπεσε το�« Βοψλγ/ροι« 5σαλπιγκτ6 κα6 τρωχα« α4το�« �πο$ησε ν�κο«
μωγα κα6 %ποστρωχα« �ν τ' π�λει κα6 !ριαμβε�σα« τε!0ρακισμωνο« τ�ν
π�λεμον το(τον �π0ν�μασεν ε4γενV, h« μηδεν�« α4τY 5ντιστ/ντο«
μηδ� σφαγV« ’Ρ0μα$0ν γενομωνη«. 17 E δ� >ρξ0ν Βοψλγαρ$α« Τελωρι-
ξο« γνο�«, _τι �κ τ<ν οAκε$0ν α4το( τ�« βοψλ�« E βασιλε�« μαν!/νει,
γρ/φει α4τY �ν δολι�τητι, _τι βοψλV« εAμι �κφψγε�ν κα6 �λ!ε�ν πρ�« σω,
κα6 xνα δι8 �μο( %ποτ/#+« π»σαν τCν Βοψλγαρ$αν. 5λλ� πωμχον λ�γον
5πα!ε$α« μοψ κα6 τ$να« φ$λοψ« ?ξει« �ντα(!α, xνα !αρρσ0 α4το�« �λ!ε�ν
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147–48 ο@το« – ν0βελ$σιμον: cf. Theoph. 443.31–444.6; Niceph. Brev. 87 148–51 εAσελ-
!ο�ση« – γ/μοψ: cf. Theoph. 444.15–25; Niceph. Brev. 88 § 16: cf. Theoph. 447.10–26 § 17:
cf. Theoph. 448.4–10

T[L] CPH[K]

144 5ρμαμωντον T L C 145 �πο$ησεν : ποισα« H K δ� om. P 146–47 �ν τ' π�λει 5νε-
κομ$σ!η H K 147 post ο@το« add. E κ0νσταντ�νο« C προεβ/λετο (sic L) : προεβ/λλετο
T P H 148 ν0βελ$σιμον scripsi : ν0βελVσιμον T : ν0βελλσιμον L : ν0βελλ�σmμον C : νοψ-
βελ$σιμον P : νοψβελσιμον H K 149 δρ�μ0νο« H 150–51 στωχα« – γ/μοψ : στεφανG-
σα« α4το�« κα6 στωχα« Eμο( κα6 νψμφικ< κα6 βασιλε$α« στωφει �ν τ< να< το( 4γ$οψ στε-
φ/νοψ H 151 στωφει om. P 153 α4τ<ν : α4τ< P 154 κ(ρm« C Βοψλγαρ$α« : βο�λγαρο«
P K : βοψλγ/ρ0ν H 156 5ποκρισιαρ$οψ« : πρωσβει« H παραγενομωνοψ« (sic L) : παραγε-
νομωνη« T 156–57 �π6 Βοψλγαρ$α« (sic L) : �ν βοψλγαρ$α C : �π6 βοψλγαρ$αν P H K
157 dμα (post dμα add. μετ� C) τ<ν ταγμ/τ0ν (sic L) : dμα το�« τ/γμασιν P H K
158 5σαλπιγκτ6 : 5χοφ0τ6 H 159 μωγαν H 160 Wν�μασεν C 5ντιστ/ντο« : 5ν!ιστ/ν-
το« P K : 5ν!ισταμωνοψ H 161 Βοψλγαρ$α« : βοψλγ/ρ0ν P : τ<ν βοψλγ/ρ0ν H K
161–62 Τελωριξο« (sic L) : τελερ$ξο« ut vid. C : τωλ!ριξο« P H K 164 κα6 om. C P H K (quod
exhib. L) %ποτ/#+« (sic L) : %ποτ/#ει« T 164–65 πωμχον λ�γον 5πα!ε$α« μοψ (sic L) :
λ�γον 5πα!ε$α« μο6 πωμχον C : πωμχον μοι λ�γον 5πα!ε$α« μοι P : πωμχον μοι λ�γον
5πα!ε$α« H K 165 α4το�« T
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σ�ν �μο$. E δ� κοψφ�τητι γνGμη« κα6 5νο$l κρατη!ε6« ?γραχεν το�« κα-
ταμην�οντα« α4τY, κ5κε�νο« μα!]ν π/ντα« δεινY !αν/τ8 παρωδ0κεν1
_περ 5κο�σα« Κ0νσταντ�νο« τCν γενει/δα α4το( 5πωτιλεν. 18 �κστρα-
τε�σα« δ� π/λιν κατ� Βοψλγ/ρ0ν κα6 δειν<« κατ� τ<ν σκελ<ν 5ν!ρακ0-
!ε6« κα6 πψρετY λ/βρ8 κα6 διακαε� σψσξε!ε6« κατ� τCν 8Αρκαδιο�πολιν
%πωστρεχεν �γκλ$νιο« κα6 �λ!]ν �ν Σηλψμβρ$l κα6 �κπλ0�σα« μωξρι το(
Στρογγ�λοψ καστελλ$οψ !νaσκει χψξ' κα6 σGματι, βο<ν κα6 λωγ0ν, _τι
ζ<ν πψρ6 5σβωστ8 παρεδ�!ην δι� τCν Υεοτ�κον Μαρ$αν. 5λλ� 5π�
το( ν(ν τιμ/σ!0 κα6 5νψμνε$σ!0 h« !εοτ�κο« 5λη!<« οIσα. τα(τα
α4το( �πιβο0μωνοψ κα6 τCν Υεοτ�κον Μαρ$αν �πικαλοψμωνοψ κα6 π»σι
παρακελεψομωνοψ κα6 δογματ$ζοντο«, h« ξρC τιμ»σ!αι κα6 προσκψνε�-
σ!αι h« κψρ$0« !εοτ�κον τCν 5ειπ/ρ!ενον, δειν<« κα6 ξαλεπ<« τCν
5!λ$αν α4το( χψξCν 5πωρρη#εν.

123 Λω0ν E �κ τV« Ξαζ/ρα«

Λω0ν E �κ τV« Ξαζ/ρα« ψ,�« α4το( �βασ$λεψσεν ?τη ε'. 2 ο@το« Tρ#ατο
�φαπλο(σ!αι �π6 το�« καταλειφ!ε�σιν %π� το( πατρ�« α4το( πολλο�«
ξρμασιν, �#εψμενισ/μενο« το�« τε �ν τωλει κα6 τY λαY ε4σεβC« ε^ναι
προσποιησ/μενο« κα6 φ$λο« τV« Υεοτ�κοψ κα6 τ<ν μοναξ<ν, προξειρι-
σ/μενο« κα6 μητροπολ$τα« τιν�« μοναξο�« �ν !ρ�νοι« τισ$ν. 3 εAσελ-
!�ντε« οIν ο, τ<ν !εμ/τ0ν >ρξοντε« σ�ν πολλY πλ!ει �ν τ' π�λει
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2 Leo IV. regnavit a. 775–780

§ 18: cf. Theoph. 448.12–21; Georg. Mon. 760.10–17; Vit. Th. Stud. 237D–240A  cap. 123, § 1:
cf. Theoph. 449.4–8; Georg. Mon. 765.8–9  § 2: cf. Theoph. 449.11–16  § 3–4: cf. Theoph.
449.17–450.19

T[L] CPH[K]

166–67 μην�οντα« H 168 post 5κο�σα« add. E C K 5πωτιλλεν P H K 170 κα6 pr. – κατ�
: εA« C 171 Σηλψμβρ$l : σψλιβρ$α H : σηλψβρ$α K �κπλ0�σα« : πλ0�σα« P : πλο�σα« H K
172 post χψξ' add. τε C 173 5σβωστ8 om. H K 174 5λη!<« : 5λη!C« L P H K 176 h« :
_τι C 177 h« om. P H K 177–78 δειν<« – 5πωρρη#εν (sim. exhib. L) : δειν<« κα6 ξαλεπ<«
U 5!λ$α α4το( χψξC 5πορργνψται C : δεινY κα6 ξαλεπY τCν 5!λ$αν α4το( (α4το( om. H)
χψξCν 5πωρρη#ε μ�ρ8. τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον κατε�ξεν 5ναστ/σιο«, κα6 δε�τερο«
μετ� το(τον κ0νσταντ�νο« (post κ0νσταντ�νο« add. et superlineavit μετ� το(τον κ0ν H), E
5ποκεφαλισ!ε6« �ν τY κψνηγ$8, τρ$το« δ� μετ� το(τον νικτα«, π/ντε« α,ρετικο$ P H K
cap. 123.1 Λω0ν (post Λω0ν add. E ψ,�« το( κοπρ0ν�μοψ P K), E �κ τV« Ξαζ/ρα« : λω0ν E �κ
τV« ξαζ/ρα« ψ,�« κοπρ0ν 1ψμοψ ?τη ε in mg. C : om. L H 2 post Ξαζ/ρα« add. E C P H K (non
add. L) 3 καταληφ!ε�σιν T 3–4 %π� – ξρμασιν om. P H K 4 το�« �ν τωλει κα6 τ�ν
λα�ν C τε (sic L) om. C P H K 5 προσποιησ/μενο« om. H 7 post σ�ν add. τY P K
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�το(ντο Κ0νσταντ�νον τ�ν ψ,�ν α4το( βασιλωα. E δ� δι� το�« 5δελφο�«
δεδι]« 5ντεδλ0σεν α4το�«, _τι E ψ,�« μοψ μονογεν« μο$ �στι, κα6
φοβο(μαι το(το ποιVσαι, μπ0« σψμβ' μοι !/νατο« κα6 νηπ$οψ α4το(
)ντο« !ανατGσετε α4τ�ν κα6 >λλον 5ντ 8 α4το( προβ/λλεσ!ε. ο, δ� με! 8
_ρκ0ν φρικτ<ν �πληροφ�ροψν α4τ�ν μC δω#ασ!αι >λλον βασιλωα �κτ�«
α4το(. 5π� δ� τV« Βαmοφ�ροψ q0« τV« Μεγ/λη« Πωμπτη« το(το �το(ν-
το, τ' δ� ’Αγ$l Παρασκεψ' �κωλεψσεν Bμ�σαι α4το�« εA« τ� τ$μια #�λα,
κα6 nμοσαν οx τε τ<ν !εμ/τ0ν κα6 τ<ν ?σ0 ταγμ/τ0ν κα6 τ<ν πολιτ<ν
π/ντ0ν το( μC δω#ασ!αι βασιλωα �κτ�« Λωοντο« κα6 Κ0νσταντ$νοψ κα6
το( σπωρματο« α4τ<ν. 4 κα6 τY Μεγ/λ8 Σαββ/τ8 προεβ/λετο
Ε4δ�κιμον, 5δελφ�ν α4το(, νοψβελσιμον, κα6 προVλ!ε σ�ν δψσ6
κα$σαρσι κα6 τρισ6 νοψβελησ$μοι« κα6 τY νω8 Κ0νσταντ$ν8 εA« τCν
Μεγ/λην �κκλησ$αν κα6 τ� �# ?!οψ« ποισα« σ�ν τY πατρι/ρξ+ κα6 τY
ψ,Y α4το( 5νVλ!εν εA« τ�ν >μβ0να. εAσελ!�ντο« δ� παντ�« το( λαο( κα6
5πο!εμων0ν τ� ?γγραφα α4τ<ν �ν τ' 4γ$l τραπωζ+ ε^πεν E βασιλε�«1
Aδο�, �κ τV« �κκλησ$α« κα6 τV« ξειρ�« το( Ξριστο( τ�ν ψ,�ν μοψ παρα-
λαμβ/νετε. ο, δ� �β�ησαν1 ψ,� Υεο(, �γγ�ησον Uμ»«, _τι �κ τV« ξειρ�«
σοψ παραλαμβ/νομεν τ�ν κ�ριν Κ0νσταντ�νον εA« βασιλωα, το( δια-
φψλ/ττειν α4τ�ν κα6 %περαπο!νaσκειν α4το(. κα6 τ' �πα�ριον, τ'
Μεγ/λ+ Κψριακ', �στωφ!η �ν τY ,πποδρομ$8 παρ� το( πατρ�« α4το(
κα6 το( πατρι/ρξοψ �νGπιον παντ�« το( λαο(, κα6 προVλ!ον �ν τ'
�κκλησ$l ο, δ�ο βασιλε�« σ�ν το�« δψσ6 κα$σαρσι κα6 τρισ6 νοψβελησ$μοι«.
5 τ<ν δ� 8Αρ/β0ν �#ελ!�ντ0ν 5ποστε$λα« E βασιλε�« τ� στρατε�ματα
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§ 5: cf. Theoph. 451.11–27 (cf. 451.4–9)

T[L] CPH[K]

8 �το(ντο : tττ�ντ0 H post 5δελφο�« add. α4το( P H K 10–11 νπmον α4τ�ν )ντα C
10 α4το( om. H 11 !ανατGσετε (sic L) : !ανατGσητε C P K : !ανατGσηται H προ-
β/λλεσ!ε (sic L) : προβ/λλεσ!αι H K : προβαλε�σ!ε C : προβ/λλονται ut vid. P ο, : E H
12 )ρκ0 φρικτ< H 13 τV« Βαmοφ�ροψ (sic L) : τV βαmοφ�ρ0 T, fort. recte (vide introd.
III.3.1.1) Μεγ/λη« Πωμπτη« (πωπτη« K) (sic L) : τV μεγ/λη πωμπτη T, fort. recte 14 post
’Αγ$l add. κα6 μεγ/λη C H (non add. L) 15 τε om. C ?σ0 ταγμ/τ0ν om. C 16 post
δω#ασ!αι add. >λλον C 17 προεβ/λετο (sic L) : προεβ/λλετο T P H 18 νοψβελσιμον :
ν0βελλσιμον L : νοψβελ$σιμον P : ν0βελλ$σιμον C, fort. recte (sed fort. scrib. ν0βελ$σιμον)
προVλ!ε (sic L) : προσVλ!ε T P 18–19 κα$σαρσι δψσ6 H 19 νοψβελησ$μοι« : νοψ-
βελλησ$μοι« L : νοψβελισ$μοι« P H : ν0βελλισ$μοι« C, fort. recte (sed fort. scrib. ν0βελισ$μοι«)
νω8 om. H 20 Μεγ/λην om. P 23–24 παραλαμβ/νεται H K 24 ψ,� Υεο( (sic L) : ψ,�
το( !εο( T : ξσ P : ξριστ� H K 25 παραλαμβ/νομεν (sic L) : παραλαμβ/ν0μεν T H κ(ρmν
C 26–27 κα6 (alt.) – α4το( om. P H K 28 προσVλ!ον P K 28–29 �ν τ' �κκλησ$l : �ν τ'
4γ$l �κκλησ$l P : om. H K 29 το�« δψσ6 : δψσ6 P K : το�« δ�ο H νοψβελησ$μοι« (sic H K) :
νοψβελισ$μοι« (τρισ6 ν0βελισ$μοι« : τρισ6ν ο4βελισ$μοι« T) T P : νοψβελλησ$μοι« L : ν0βελ-
λισ$μοι« C, fort. recte (sed fort. scrib. ν0βελισ$μοι«) (vide introd. III.3.1.1)
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�πο$ησε ν$κην μεγ$στην. �ν Σοφιανα�« δ� �#ελ!]ν κα6 ποισα« μαmοψμ»ν
�!ρι/μβεψσε τ� �πιν$κια. �κε� γ�ρ oν ?!ο« το�« βασιλε�« δωξεσ!αι τ�
λ/φψρα. 6 το( δ� Νικτα πατρι/ρξοψ, το( 5π� Σκλ/β0ν, τε!νηκ�το«
προξειρ$ζεται πατρι/ρξη« Πα(λο« E τ$μιο«, E λ�γ8 κα6 πρ/#ει τε-
τιμημωνο«. 7 κατεμην�!η δ� τY βασιλε�, h« _τι Υεοφ/νη«, E παπ$α«
το( παλατ$οψ, κα6 κοψβικοψλ/ριοι τρε�« σ�ν α4τY σωβονται κα6 προσ-
κψνο(σι τ�« τιμ$α« εAκ�να«. E δ� βασιλε�« τα(τα 5κο�σα« κα6 τCν �ν
α4τY �γκεκρψμμωνην κακ$αν 5πογψμνGσα« το�τοψ« 5νηλε<« ?τψχε κα6
λα!ρα$0« φονε�σα« Eμολογητ�« πεπο$ηκεν. 8 E δ� 8ΑαρGν, E τ<ν
8Αρ/β0ν βασιλε�«, �#ελ!]ν �ν το�« !ωμασι κα6 κ/στρα πολλ� παραλα-
β]ν κα6 αAξμαλ0σ$αν ποισα« %πωστρεχεν. 9 E δ� α4τ�« Λω0ν λι!ομα-
νC« %π/ρξ0ν λ$αν tρ/σ!η το( στωμματο« Μαψρικ$οψ κα6 λαβ]ν �φ�ρε-
σεν α4τ� κα6 προVλ!εν. %ποστραφωντο« δ� 5πην!ρακG!η δειν<« U
κεφαλC α4το(, κα6 σφοδροτ/τ8 πψρετY σψνεξ�μενο« κα6 φ!ειρ�μενο«
�τελε�τησε τV« ,εροσψλ$α« τ� �π$ξειρα κομισ/μενο«.

124 Κ0νσταντ�νο«

Κ0νσταντ�νο« σ�ν τ' μητρ6 α4το( ΕAρν+ �βασ$λεψσεν ?τη ι', τV« ε4σε-
βε$α« κα6 τV« �κκλησιαστικV« καταστ/σε0« �π 8 α4τ<ν 5ναλαμχ/ση«.
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2 Constantinus VI. regnavit cum Irene a. 780–790

§ 6: cf. Theoph. 453.4–10 § 7: cf. Theoph. 453.10–20 § 8: cf. Theoph. 453.20–22 § 9: cf.
Theoph. 453.26–30; Georg. Mon. 765.11–14  cap. 124, § 1: cf. Theoph. 454.1–12; Georg. Mon.
766.13–16; Cedr. II.20; Vit. Th. Stud. 240A–C (de renovatione orthodoxiae)

T[L] CPH[K]

31 �#ελ!]ν : �λ!]ν P μαmοψμ»ν (sic L) : μεσψμβ»ν T 32 �πιν$κια : νικητρια C oν : �στιν
C το�« βασιλε(σι C 33 Νικτα πατρι/ρξοψ (sim. exhib. L) : πατρι/ρξοψ νικτα C :
νικτα το( πατρι/ρξοψ H K Σκλ/β0ν : σκλ/β0ν κα6 ε4νο�ξοψ P : σκλ/β0ν ε4νο�ξοψ H
K 34 post Πα(λο« E add. κ�πριο« κα6 P H K λ�γ8 κα6 πρ/#ει : β$0 κα6 λ�γ0 H K
37 post εAκ�να« add. κα6 τCν α4το( γαμετCν εAρνην παρωπεισαν τα�τα« σωβεσ!αι (σωβειν P,
sed add. in mg. σωβεσ!αι) P H K 39 post πεπο$ηκεν add. τCν δ� γψνα�κα α4το( �#οψδενGσα«
(-σ/μενο« H) 5πGσατο, μC �γν0κ]« α4τCν (α4τV« H) ?τι P H K 40 βασιλε�« : 5ρξηγ�« L
H 41 ποισα« : πολλCν σψναγαγ]ν P H K  43 α4τ� : α4τ< T Pac : α4τY H %πο-
στραφωντο« (%ποστρωφοντο« C) δ� : 5ποστραφωντο« δ� α4το( H cap. 124.1 Κ0νσταντ�νο« :
κ0νσταντ�νο« E ψ,�« λωοντο«1 ?τη m in mg. C : κ0νσταντ�νο« E ψ,�« το( �κ τV« ξαζ/ρα« λωον-
το« κα6 U μτηρ α4το( εAρνη P : κ0νσταντ�νο« κα6 εAρνη K : om. L H 2 σ�ν – ΕAρν+ :
κα6 εAρνη U μτηρ α4το( H �βασ$λεψσαν H 3 α4τ<ν : α4τ�ν T : α4το( C : non adhib. L
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2 μετ� δ� τεσσαρ/κοντα Uμωρα« το( κρατVσαι α4τCν μετ� το( ψ,ο(
α4τV« σψμβο�λιον ποισαντω« τινε« τ<ν �ν τωλει ε4φμησαν εA« βασιλωα
Νικηφ�ρον τ�ν κα$σαρα, 5νδρ/δελφον α4τV«1 ο?« δε$ρασα κα6 δημε�σα-
σα �#Gρισεν �ν διαφ�ροι« τ�ποι«. το�« δ� 5νδραδωλφοψ« α4τV« κα$σαρ/«
τε κα6 νοψβελισ$μοψ« 5ποκε$ρασα ,ερατε(σαι κα6 μεταδο(ναι τY λαY
πεπο$ηκεν �ν τ' Ψορτ' τV« Ξριστο( γεννσε0«, �ν — κα6 προελ!ο(σα βα-
σιλικ<« δημοσ$l σ�ν τY ψ,Y προσνεγκεν τ' �κκλησ$l τ� %π� το(
5νδρ�« α4τV« 5ρ!�ν στωμμα �πικαλλ0πισ!�ν δι� μαργαριτ<ν. 3 �ν δ�
τY ΜακρY τε$ξει >ν!ρ0π�« τι« Bρ�ττ0ν ε@ρεν λ/ρνακα κα6 το(τον
5ποσκεπ/σα« ε^δεν >νδρα κε$μενον μωγαν κα6 γρ/μματα κεκολαμμωνα �ν
τY λ/ρνακι γρ/φοντα τ/δε1 Ξριστ�« μωλλει γενν»σ!αι �κ Μαρ$α« τV«
παρ!ωνοψ, κα6 πιστε�0 εA« α4τ�ν. �π6 δ� Κ0νσταντ$νοψ κα6 ΕAρνη« τ<ν
βασιλω0ν π/λιν, w Zλιε, )χει με. 4 5πωστειλε δ� ΕAρνη πρ�« Κ/ροψ-
λον, τ�ν ’ρVγα τ<ν Φρ/γγ0ν, _π0« τCν α4το( !ψγατωρα νψμφε�σηται
εA« τ�ν ψ,�ν α4τV«. 5λλ� το�τοψ διασκεδασ!ωντο« φ!�ν8 Tγαγε κ�ρην
�κ τ<ν 8Αρμενιακ<ν Bν�ματι Μαρ$αν κα6 ?ζεψ#εν α4τCν Κ0νσταντ$ν8 τY
ψ,Y α4τV«, >κοντο« κα6 μC βοψλομωνοψ δι� τCν σξωσιν, cν ε^ξεν πρ�« τCν
το( Καρο�λοψ !ψγατωρα. 5 8Ααρ]ν δω, E τ<ν 8Αρ/β0ν 5ρξηγ�«, κατ�
τV« π�λε0« oλ!εν �ν μεγ/λ+ δψν/μει κα6 περιεκ/!ισεν �ν Ξρψσοπ�λει. E
δ� βασιλε�« πωμχα« λα�ν τCν λ$μνην ΒανV« �κρ/τησε, κα6 εAρνην δι�
το(το 8Ααρ]ν �#αιτε�ται. σψναρπασ!ωντε« οIν �π6 το�τ8 >νεψ λ�γοψ
πρ�« α4τ�ν �#Vλ!ον Πωτρο« μ/γιστρο« κα6 Σταψρ/κιο« λογο!ωτη« κα6
qτεροι πλε�στοι τ<ν �ν τωλει, οxτινε« δωσμιοι παρ8 α4τ<ν �κρατ!ησαν.
δι�περ 5ναγκασ!ωντε« ο, τV« π�λε0« κα6 δ<ρα πλε�στα δ�ντε«, 5να-
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§ 2: cf. Theoph. 454.12–25 § 3: cf. Theoph. 455.12–17; Georg. Mon. 766.16–20 § 4: cf.
Theoph. 455.19–22; 463.21–27 § 5: cf. Theoph. 456.2–22; Georg. Mon. 767.5–14

a § 2 T[L] C[F1]PH[K]

4 Uμωρα« (sic L) : Uμερ<ν T 5 ε4φμησαν : ε4φμισαν P : �φμισαν K 6 τ�ν κα$σαρα :
κα$σαρα τ�ν P : τ�ν κα$σαρα τ�ν K 6–7 δημε�σα H 8 νοψβελισ$μοψ« : νοψβελησ$μοψ« L
H K : νοβελλησ$μοψ« F1 : ν0βελλισ$μοψ« C, fort. recte, sed fort. scrib. ν0βελισ$μοψ« δο(ναι
H 9 προελ!ο(σα (sic L) : προσελ!ο(σα T F1 P 12 το(τον : τα�την C 13 >νδρα (sic L) :
>νδραν T post μωγαν add. νεκρ�ν P H K κεκολαμμωνα : �γκεκ0μωνα F1 : �γκεκολαμμωνα P
H K �ν om. P 14 τY : τV C γρ/φοντα τ/δε : γρ/φοντ/δε H E ξριστ�« C γεννη!V-
ναι C 14–15 τV« παρ!ωνοψ μαρ$α« C 17 eγαν H !ψγατωραν H 18 α4τV« ψ,�ν C
19 8Αρμενιακ<ν (4- P) : fort. scrib. 8Αρμενι/κ0ν (vide introd. III.3.1.1) 19–20 α4τCν
Κ0νσταντ$ν8 τY ψ,Y : α4τV κ0νσταντ$ν8 τ< ψ,Y P : α4τV κ0νσταντ�νον τ�ν ψ,�ν K
20 >κοντο« κα6 μC βοψλομωνοψ (sic L) : >κοντι κα6 μC βοψλομων0 C : >κοντα κα6 μC βοψλ�-
μενον P H K : non adhib. F1 21 το( om. P !ψγατωραν H K 22 παρεκ/!ισεν C 23 τCν
λ$μνην fort. del. ΒανV« : μανε6« C : AβανV« F1 23–24 5αρ]ν δmατο(το C 24 8Ααρ]ν : E
>ραχ P H K το�τ8 (sic L Georg. Mon. 767.10) : το(το T : το�τοψ P H K : non adhib. F1
25 post Σταψρ/κιο« add. E C 26 post οxτινε« add. σ�μπαντε« H α4τ<ν : α4το( L C H :
α4τ< K (i.e. fort. α4τ<ν legendum) : non adhib. F1
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λαβ�μενοι το�τοψ« εAρνην �πο$ησαν κα6 5νεξGρησαν ο, 5Αραβε«.
6 Σταψρ/κιον δ� λογο!ωτην 5ποστε$λασα ΕAρνη μετ� δψν/με0« πολ-
λV« κατ� τ<ν Σκλαβην<ν �!ν<ν %πωτα#ε π/ντα« κα6 %ποφ�ροψ«
�πο$ησε τ' βασιλε$l. �#Vλ!ε δ� κα6 E βασιλε�« σ�ν τ' μητρ6 α4το( �ν τ'
Υρ}κ+ μετ 8 Bργ/ν0ν μοψσικ<ν κα6 λαο( πλε$στοψ κα6 5πVλ!εν q0« Βε-
ρο$η«, κα6 τα�την κτ$σασα U μτηρ α4το( ΕAρην�πολιν �π0ν�μασεν.
?κτισε δ� κα6 τCν 8Αγξ$αλον, κα6 %πωστρεχαν μετ 8 ε4φροσ�νη«. 7 E δω γε
πατρι/ρξη« Πα(λο« 5ρρ0στσα« κα6 τCν �ν!ωνδε μετ/στασιν α4το(
προγνο�«, τ�ν !ρ�νον καταλιπGν, 5πελ!]ν 5πεκε$ρατο �ν τ' μον' τ<ν
ΦλGροψ. 5πωρξεται οIν πρ�« α4τ�ν E βασιλε�« σ�ν τ' μητρ6 α4το(,
βοψλ�μενο« μα!ε�ν τV« %ποξ0ρσε0« τCν αAτ$αν. E δ� μετ� πολλ<ν
δακρ�0ν ?φη1 ε�!ε μηδ�λ0« �κ/!ισα �ν τY !ρ�ν8 τV« �κκλησ$α« 5πε-
σξισμωνη« %παρξο�ση« �κ τ<ν λοιπ<ν 4γ$0ν !ρ�ν0ν κα6 5να!εματι-
ζομωνη«. τα(τα 5κο�σαντε« ο, βασιλε�« μετ� σκψ!ρ0π�τητο« κα6 κατ-
ηφε$α« 5νεξGρησαν, 5ποστωλλοψσι δ� πρ�« α4τ�ν πατρικ$οψ« 5κο(σαι
τ� παρ8 α4το( λεγ�μενα. 8 πρ�« ο?« μετ� παρρησ$α« �ν τY τωλει τV«
διδασκαλ$α« ε^πεν1 ��ν μC σ�νοδο« οAκοψμενικC γωνηται κα6 τ� σφ/λμα
διορ!0!' τV« π$στε0« %μ<ν, ο4κ ?ξετε σ0τηρ$αν. ο, δ� πρ�« α4τ�ν1 κα6
xνα τ$ κα!ψπωγραχα« �ν τY ξειροτονε�σ!α$ σε το( μC προσκψνε�ν τ�«
4γ$α« εAκ�να«; E δω φησι1 δι� το(το κ5γ] !ρην< κα6 πρ�« τCν μετ/νοιαν
καταφε�γ0 δε�μενο«, xνα μC h« ,ερωα κολ/σ+ E Υε�« κα6 ποιμωνα,
σιγσαντα μωξρι το( ν(ν κα6 μC κηρ�#αντα τCν 5λ!ειαν τY φ�β8 τV«
μαν$α« %μ<ν. τα(τα δ� 5κο�σαντε« 5πVλ!ον ?ξοντε« �ν Ψαψτο�« πολλCν
σψζτησιν. �ν το�τοι« οIν τCν μψσαρ�ν διαπτ�0ν αxρεσιν κα6 τ�ν
λ�γον τV« 5λη!ε$α« κηρ�σσ0ν �κοιμ!η �ν εAρν+, πων!ο« καταλιπ]ν
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29–31 Σταψρ/κιον – βασιλε$l: cf. Theoph. 456.25–29 31–34 �#Vλ!ε – ε4φροσ�νη«: cf.
Theoph. 457.6–11; Georg. Mon. 767.14–18  § 7–10: cf. Georg. Mon. 767.19–769.11 34–53

E – σεβ/σμιο«: cf. Theoph. 457.13–458.3

T[L] C[F1]PH[K]

30 το( σκλαβην<ν �!νοψ« C Σκλαβην<ν : σκλαβιν<ν T : σκλαβ$ν0ν L 32 5πVλ!ον P H
K 32–33 Βερο$η« (sic L) : βερ�η« C : βερ�ην F1, sed aliter : βερο$α« P H K 33 εAρηνο�πολιν P
H K (sic Theoph. 457.10) �π0ν�μασεν : μετ0ν�μασεν H 34 τCν : τ�ν H K %πωστρεχε P H
K (sic Theoph. 457.11) 35 πατρι/ρξη« om. H post τCν add. 5π� τ<ν H �ν!ωνδε om. C
36 !ρ�νον (sic L) : !ρ�νον α4το( T 5πελ!]ν om. C τ<ν (sic L) : το( C F1 : τV« H 39 μC δ�
_λ0« C 39–40 5πεσξισμωνη« (sic L) : 5πεσξημωνει« T : non adhib. F1 40 %παρξο�ση« :
οϊση« H 42 5ποστωλλοψσι δ� : κα6 5ποστωλλοψσι P H K 44–45 δι0ρ!ο!ε� τ� σφ/λμα H
45 %μ<ν (sic L) : Uμ<ν C P Hpc K : non adhib. F1 post α4τ�ν : add ε^πον C : add. et superlineavit
ο, δ� H 47 4γ$α« om. H φησι : ?φη P τCν om. P H K 48 καταφε�γ0 : κατωφψγα F1 :
φε�γ0 P H K ,ερωα κολ/σ+ (κολ/σει T) : ,ερωα κολ/σει με L (etiam Theoph. et Georg. Mon. ex-
hib. με) : ,ερωα κολ/ση με C : ,ερωα με κολ/σ+ (κολ/σει H) H K : non adhib. F1 50 δ� (sic L) om.
C P H K : non adhib. F1 52 post 5λη!ε$α« add. E πα(λο« C καταλειπ]ν T H
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το�« τε βασιλε(σι κα6 το�« ε4σεβωσιν 5ν!ρGποι«1 oν γ�ρ σεβ/σμιο« π/νψ
κα6 π/σ+ 5ρετ' κεκοσμημωνο«. 5ντ 8 α4το( δ� κεξειροτ�νηται Ταρ/σιο« E
5π� 5σικριτ<ν. 9 δι� βασιλικV« παρακλσε0« 5π� τε ’ΡGμη« κα6 τ<ν
λοιπ<ν 4γ$0ν !ρ�ν0ν κα6 τ<ν %π� τCν βασιλε�οψσαν π�λιν π/ντ0ν
�πισκ�π0ν �ν τY ναY τ<ν 4γ$0ν 8Αποστ�λ0ν �πισψναξ!ωντ0ν τ'
βοψλ' κα6 παραινωσει Ταρασ$οψ πατρι/ρξοψ, h« γενωσ!αι σ�νοδον εA«
τ� προσκψνε�σ!αι τ�« 4γ$α« εAκ�να«, τ�« περ6 σψν�δοψ δ� !ε$α« γραφ�«
εA« %πκοον τ<ν βασιλω0ν κα6 το( λαο( παντ�« 5ναφ0νο�ντ0ν
�στασ$ασαν κατ 8 α4τ<ν ο, το( Κοπρ0ν�μοψ σξολ/ριοι κα6 γψμνGσαν-
τε« τ� #$φη α4τ<ν τ�ν σ�λλογον διωλψσαν1 ο?« ο, βασιλε�« α4τ$κα τV«
π�λε0« %πε#αγαγ�ντε« 5�πλοψ« προφ/σει ε40ξ$α« εA« τ� Μαλ/γινα
πρ�« τ�« Aδ$α« ξGρα« 5τ$μ0« �#λασαν. 10 τ�ν δ� !ε�ον Ταρ/σιον σ�ν
το�« προρρη!ε�σιν �πισκ�ποι« �ν Νικα$l 5ποστωλλοψσι, κα6 γενομωνη«
σψν�δοψ 5πωλαβεν π/λιν U �κκλησ$α τ�ν 5ρξα�ον α4τV« κ�σμον, σψν-
ελ!�ντ0ν πατωρ0ν τ� δε�τερον �ν Νικα$l τριακοσ$0ν πεντκοντα,
οi τ�« εAκ�να« σ�ν τY σταψρY δι0ρ$σαντο προσκψνε�σ!αι. 11 φ!�ν8
δω τινε« φερ�μενοι τ<ν προσφιλ<ν ΕAρνη« τV« βασιλ$σση«, βοψλ�μενοι
τ� πρ/γματα ο@τοι διοικε�ν σψνωβαλον τCν μητωρα κατ� το( ψ,ο(,
πε$σαντε« α4τν, h« ο4κ ?στιν hρισμωνον παρ� ΥεY το( κρατVσαι τ�ν
ψ,�ν σοψ. σC γ/ρ �στιν U βασιλε$α. α4τC δ� h« dτε γψνC �#απατη!ε�σα,
στωργοψσα δ� κα6 τ� φ$λαρξον �βεβαιG!η τY νο� ο"τ0« ε^ναι. E οIν βα-
σιλε�« εAκοσαετC« Fν κα6 ’ρ0μαλεGτατο« π/νψ κα6 ,καν�« �ν το�« πολω-
μοι« �λψπε�το μηδ�ν �#οψσι/ζ0ν κα6 �μελωτησε κατ� τV« μητρ�« α4το(. U
δ� το(το γνο(σα παρ� Σταψρακ$οψ το�« μ�ν οAκε$οψ« 5ν!ρGποψ« α4το(
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54–55 5ντ 8 – 5σικριτ<ν: cf. Theoph. 460.23–25  § 9–10: Theoph. 461.12sqq.; Vit. Th. Stud.
240A–C § 11: cf. Theoph. 464.10–465.11

T[L] C[F1]PH[K]

53 τε om. H 54 δ� : γ�ρ P H K ξειροτονε�ται C 55 5π� 5σικριτ<ν (sic L) : 5π�
5σηκρητ<ν C : 5σψγκρ$τη« F1 : 5π� 5σηκρ$τη« P : 5π� 5σιγκρ$τη« H : πρ0τοσηκρ$τη« ut vid.
K post δι� add. οIν P H K post παρακλσε0« add. ?κριναν δ� δωον C 56 π�λιν : π�λε0ν
P H K π/ντ0ν om. C 57 �ν – �πισψναξ!ωντ0ν (�πισψναξ!Vναι C) : σψναξ!ωντ0ν �ν τ<
να< τ<ν 4γ$0ν 5ποστ�λ0ν H 58 :στε C γ$νεσ!αι H K 60 %πκοον : �πκοον P H K
τ<ν βασιλω0ν : τ< βασιλε� P H K 63 �#αγαγ�ντε« C μελ/γινα C  § 10: vide introd.
III.3.1.1 66 π/λιν om. P 5ρξα�ον α4τV« : �διον H 67 τριακοσ$0ν τρι/κοντα C
68 φ!�νον H 69 τ<ν om. P H K βασιλ$σση« : βασιλεψσ/ση« H 70 τ� πρ/γματα ο@τοι :
ο@τοι τ� πρ/γματα P H K σψνωβαλον (sic L : σψνωβαλλον H) : σψνωλαβ0ν T κατ� το(
ψ,ο( τCν μητωρα C τCν : τV H 71 πε$σαντε« : ποισαντε« H ΥεY το( (sic L) : το( !εο(
το( C : το( !εο( H : non adhib. F1 72 σC : σο6 H γ/ρ om. C α4τC : α"τη P H K dτε : οfα
C 73 στωργοψσα δ� κα6 : κα6 στωργοψσα C post �βεβαιG!η add. δ� H post ε^ναι add. κα6
τ< ψ,< ο4δ� μ$αν �#οψσ$αν �νεξε$ρισεν P 76 post παρ� add. το( P H K 76–77 α4τ<
π/ντα« 5ν!ρGποψ« C
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π/ντα« τ�χασα �#Gρισε, τ�ν δ� μ/γιστρον Πωτρον κα6 Υε�δ0ρον
πατρ$κιον, τ�ν Καμοψλιαν�ν, κα6 Ψτωροψ« τ<ν �ν τωλει �ν κ/στροι« �#G-
ρισε, τ�ν δ� ψ,�ν α4τV« πολλ� λοιδορσασα 5πρ�ιτον �πο$ησεν. π/ντα
δ� τ�ν στρατ�ν κα6 π/ντα« το�« �ν τωλει Bμ�σαι πεπο$ηκεν, _τι q0« ο@
ζ'«, ο4 καταδε#�με!α τ�ν ψ,�ν σοψ κρατVσαι. 12 8Αρμενι/κοι δ� μ�νοι
το(το ο4 κατεδω#αντο, 5λλ� Κ0νσταντ�νον κα6 ΕAρνην h« �# 5ρξV«
ε4φμοψν. U δ� 5πωστειλεν 8Αλω#ιον δροψγγ/ριον τV« β$γλη«, u �π$κλην
Μοψσελω, πρ�« τ� πε�σαι α4το�«. ο, δ� το(τον κρατσαντε« α4τ�ν
>ρξειν α4τ<ν προεβ/λοντο, τ�ν �διον στρατηγ�ν φροψρσαντε«, κα6
Κ0νσταντ�νον μ�νον ε4φμοψν. το(το μα!�ντε« κα6 ο, τ<ν λοιπ<ν
!εμ/τ0ν λαο6 Eμο$0« ε4φμοψν, το( διαβ�λοψ τCν τοια�την >ρνησιν
κα6 �πιορκ$αν το�« 5ν!ρGποι« %ποβαλ�ντο«. 13 φοβη!ε�σα δ� ΕAρνη
τ� το( λαο( _ρμημα �#απωστειλε τ�ν ψ,�ν α4τV« πρ�« τ� στρ/τεψμα.
α4το6 δ� το(τον α4τοκρ/τορα ε4φμησαν, τCν μητωρα α4το( 5πο-
κηρ�#αντε«. τ�ν δ� 8Αλω#ιον �κ�ρ0σαν στρατηγ�ν τ<ν 8Αρμενι/κ0ν.
%ποστρωχα« δ� �ν τ' π�λει Σταψρ/κιον κα6 8Αωτιον πρ0τοσπα!αρ$οψ«
κα6 οAκε$οψ« α4τV« 5ν!ρGποψ« 5νηλε<« τ�χα« �#Gρισεν, hσα�τ0« κα6
το�« λοιπο�« οAκε$οψ« α4τV« ε4νο�ξοψ«. α4τCν δ� μετ� 5πα!ει<ν �κ/!ι-
σεν �ν τY ο�κ8 τ<ν 8Ελεψ!ερ$οψ, u α4τC �κοδ�μησεν, �ν u κα6 τ�
πλε�στα ξρματα κατωκρψχεν. 14 �γωνετο δ� κα6 �μπρησμ�«, κα6 �κ/η _
τε τρ$κλινο« το( πατριαρξε$οψ, E λεγ�μενο« Υ0μα�τη«, κα6 α, καμ/ραι α,
%ποκ/τ0, ?ν!α 5πωκειντο κα6 τ� σξωδη π/ση« γραφV«, D Uρμνεψσεν E
dγιο« 8 Ι0/ννη« E Ξρψσ�στομο«, κα6 διVλ!εν U φλ�# q0« το( Μιλ$οψ κα6
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§ 12–13: cf. Theoph. 465.33–467.4 § 14: cf. Theoph. 467.4–6

T[L] C[F1]PH[K]

77–79 τ�ν – �#Gρισε om. P H K (homoeotel.) 78 τ�ν Καμοψλιαν�ν (sic L) : τ<ν καμοψλια-
ν<ν C : τ�ν λεγ�μενον κοψμοψλm5ν�ν F1 : non adhib. P H K 79 5πρ�ιτον : fort. scrib. 5πρ�σι-
τον 81 τ�ν ψ,�ν σοψ ο4 καταδεξGμε!α (καταδεξ�με!α F1) F1 H 5ρμενι/κην δ� μ�νον H
8Αρμενι/κοι (sic (H) K) : 5ρμενιακο6 L C P (4- P) μ�νοι ((sic L) μ�νον T) om. C 82 το(το
(το(το vel το(τον K) : το(τον H 83 β$γλα« C 84 Μοψσελω (sic L) : μοψσαλω C : μ0σηλω P :
μ0σηλω« ut vid. H : μ0σελε�« K : non adhib. F1 πε�σαι : ποιVσαι H K 84–85 α4τ�ν >ρξειν
α4τ<ν (α4τ< H) : >ρξειν α4τ�ν C 85 προεβ/λοντο (sic L) : προεβ/λλοντο T H : non adhib.
F1 κα6 om. P H K 86 μ�νον om. C 86–87 το(το (post το(το (sic L) add. δ� P H K : non
adhib. C F1) – ε4φμοψν om. C 86 κα6 om. H 88 %ποβαλ�ντο« (%ποβαλλ�ντο« H) : %ποβ/λ-
λοντο« C δ� : δ� U L P H : non adhib. F1 90 ε4φημσαντε« P H K 90–91 5ποκηρ�#αντε« :
5πεκρψ#αν H K 91 �κ�ρ0σαν : �κρψ#αν H 8Αρμενι/κ0ν : 5ρμενιακ<ν L C P (4- P) H K
92 post π�λει add. κ0νσταντ�νο« C 93 α4τV« : τV« εAρνη« C 95 τ<ν (L F1 Theoph.) : τ� T :
το( C : τY P H K u pr. : Sν L C : non adhib. F1 : fort. scrib. S sec. Theoph. 467.3 (sic etiam Tafel),
sed vide ind. graecitatis s.v. attractio relativi α4τC (non vid. utrum -C an -V K) : α4τV T L P : non
adhib. F1 96–97 _ τε τρ$κλινο« : E τρ$κλινο« C : E ξρψσοτρ$κλινο« H 97 α, alt. om. H
98 Uρμνεψσεν (sic L) : Ψρμ$νεψσεν T : non adhib. F1
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το( κοιαιστ0ρ$οψ πανταξ�σε �πινεμομωνη, q0« ο@ π/ντα κατωκαψσεν.
15 E δ� βασιλε�« �#Vλ!ε κατ� Βοψλγ/ρ0ν κα6 το�τοψ« ληmσ/μενο« κα6
νικσα« %πωστρεχεν. hσα�τ0« κα6 �ν ΤαρσY μετ� στρατο( πολλο(
5πελ!]ν κατ� 8Αρ/β0ν κα6 πολλο�« αAξμαλ0τ$σα« %πωστρεχε. 16 πα-
ρακλη!ε6« δ� E βασιλε�« %π� τV« Aδ$α« μητρ�« κα6 πολλ<ν τ<ν �ν τωλει
αI!ι« 5ναγορε�ει α4τCν κα6 ε4φημε�σ!αι h« �# 5ρξV« Κ0νσταντ�νον κα6
ΕAρνην το�« π»σι διεκελε�σατο. κα6 π/ντε« μ�ν πει!αρξο(σιν, 8Αρμενι/-
κοι δ� μ�νοι στασι/ζοψσι κα6 �πιζητο(σιν 8Αλω#ιον τ�ν Μοψσελω, Sν
�τ$μησε πατρ$κιον κα6 με! 8 Ψαψτο( ε^ξεν E βασιλε�«. το(τον οIν δι� τCν
τοια�την �πιζτησιν κα6 δι/ τινα« λ�γοψ«, ο?« Tκοψεν, h« μωλλειν α4τ�ν
βασιλε�ειν, δε$ρα« κα6 κοψρε�σα« �ν εAρκτ' 5πωκλεισε. 17 τ<ν δ�
ταγμ/τ0ν κα6 !εμ/τ0ν �ν τ' π�λει �πισψναξ!ωντ0ν �βο�λοντο ποιV-
σαι Νικηφ�ρον τ�ν †τ<ν 5π� καισ/ρ0ν εA« βασιλωα. το(το γνο�«
κα6 5ποστε$λα« �#γαγεν 5μφοτωροψ« το�« ψ,ο�« Κ0νσταντ$νοψ το(
π/πποψ α4το( �ν τY 4γ$8 Μ/μαντι κα6 τ�ν μ�ν Νικηφ�ρον δειν<«
�τ�φλ0σε, Ξριστοφ�ρον δ� κα6 Νικταν, 5Αν!ιμ�ν τε κα6 Ε4δ�κιμον
�γλ0σσοκ�πησε. σ�ν α4το�« δ� κα6 8Αλω#ιον τ�ν Μοψσελ� �τ�φλ0σε, πεισ-
!ε6« τα�« μητρικα�« εAσηγσεσι. το�« δ� 8Αρμενι/κοψ« ξειρ0σ/μενο« κα6
πολωμ8 τροπ0σ/μενο« το�« >ρξοντα« α4τ<ν �ποιν/λισεν, �πιγρ/χα«
εA« τ� πρ�σ0πα α4τ<ν μωλανι κεντητY1 8Αρμενι/κο« �π$βοψλο«, �#ορ$σα«
α4το�« ?ν τε Σικελ$l κα6 τα�« λοιπα�« νσοι«. 18 μισσα« δ� E βασιλε�«
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§ 15: cf. Theoph. 467.6–17  § 16: cf. Theoph. 467.17–27 110–17 τ<ν – εAσηγσεσι: cf.
Theoph. 468.7–14 117–20 το�« – νσοι«: cf. Theoph. 469.4–15  § 18: cf. Georg. Mon.
770.10–20; Vit. Th. Stud. 252B–256C 120–22 μισσα« – 5ποκε$ρασ!αι: cf. Theoph.
469.23–27

T[L] C[F1]PH[K]

100 κοιαιστ0ρ$οψ (κι- H) : κοιαιστ0ρικ$οψ C πανταξ�σε : πανταξ�!εν P K : πανταξσε H
102–03 hσα�τ0« – %πωστρεχε om. T (homoeotel. : quod exhib. L) : non adhib. F1 103 5π-
ελ!]ν (sic L) :5πVλ!ε P K : �#Vλ!ε H : non adhib. T F1 104 δ� :οIν H 105 κα6 pr. om. L P H K :
non adhib. F1 105–06 Κ0νσταντ�νον – διεκελε�σατο : προστ/ττει, κ0νσταντ�νον κα6
εAρνην παρ� π/ντ0ν C 105–06 Κ0νσταντ�νον κα6 ΕAρνην : κ0νσταντ$νοψ κα6 εAρνη« H
K : κ0νσττν κα6 εAρνη« F1, sed aliter 106 π/ντε« : π/ντα« H K 106–07 8Αρμενι/κοι (sic K) :
5ρμενιακο6 L C P (4- P) 107 Μοψσελω (sic L) : μοψσοψλω T : μοψσηλω P (cf. Theoph. 466.5 Μοψ-
σοψλωμ) : non adhib. F1 108 οIν : οIν κα6 T : non adhib. L F1 109 Tκοψσεν C 109–10 βα-
σιλε�ειν α4τ�ν P 110 δε$ρα« κα6 κοψρε�σα« : δρασα κα6 κοψρε�σασα U εAρνη C
111 !εμ/τ0ν κα6 ταγμ/τ0ν C �βο�λοντο : βοψλC γωγονε C 112 τ�ν †τ<ν 5π�: τ<ν 5π�
L F1 : τ�ν 5π� C H Theoph. 468.9 : scrib. τ�ν 5π� vel τ�ν 5π� τ<ν (vide introd. III.3.1.1)
113 κα6 5ποστε$λα« : κ0νσταντ�νο« C 114 α4το( : α4τ< H : α4τ<ν K 115 5Αν!ιμ�ν (sic L)
: >ν!ημον T τε om. P 116 Μοψσελ� (sic L) : μοψσοψλ� T : non adhib. F1 117 8Αρμενι/κοψ« :
5ρμενιακο�« L C P (4- P) H K 118 �ποινηλ/τησεν C 119 τ� πρ�σ0πον P H K μωλανι
κεντητY om. C 8Αρμενι/κο« : 5ρμενιακ�« L C P (4- P) H K 120 τε om. H τα�« λοιπα�« : το�«
λοιπο�« H K
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τCν Ψαψτο( γψνα�κα Μαρ$αν, %ποβολ' τV« Ψαψτο( μητρ�« �φιεμωνη« τV«
5ρξV« πρ�« τ� μιση!Vναι α4τ�ν �#εβι/σατο α4τCν το( 5ποκε$ρασ!αι.
�μνηστε�!η δ� παραν�μ0« Υεοδ�τ+ κοψβικοψλαρ$l κα6 ?στεχεν α4τν.
5πωσξισε δ� τY πατρι/ρξ+ Πλ/τ0ν, E το( Σακοψδ$ονο« Uγο�μενο«, κα6
λοιπο6 δι� τ� κοιν0νVσαι τ�ν βασιλωα Ψτωροψ γ/μοψ1 εA« ο?« πολλ�«
!λ$χει« �νεδε$#ατο E βασιλε�«. U δ� μτηρ α4το( %περασπ$ζετο α4τ<ν
h« τ�ν ψ,�ν μισο(ντα«. 19 Κ/ρδαμο« δω, E κ�ρι« Βοψλγαρ$α«, ?γραχε
τY βασιλε�1 s τωλεσ�ν μοι π/κτα, s ?ρξομαι q0« τV« ΞρψσV« π�ρτη«. E
δ� βασιλε�« βαλ]ν καβαλλ$να« �ν μανδηλ$8 ?πεμχεν α4τY εAπGν, _τι
οfα δ σοι πρωπει π/κτα, 5πωστειλα. γωρ0ν δ� ε^ κα6 ο4 !ωλ0 κοπ0!V-
να$ σε q0« τ<ν Jδε, 5λλ8 �γ] ?ρξομαι πρ�« σω. κα6 λα�ν σψνα!ρο$σα« κα6
�#ελ!]ν E βασιλε�« �δ$0#εν α4τ�ν q0« τ� �δια. 20 U δ� μτηρ α4το(
!0πε�σασα π/ντα« κα6 δ0ρε<ν %ποσξωσεσιν Ψλκ�σασα πρ�« ΨαψτCν
�τρει Uμωραν �πιτηδε$αν πρ�« τ� μοναρξVσαι. το( οIν βασιλω0« �#ελ-
!�ντο« κατ� 8Αρ/β0ν, το( λαο( παρητοιμασμωνοψ )ντο« το(τον κρα-
τVσαι �π$ τε τ' %πο!ωσει τV« μητρ�« κα6 τ' παρανομ$l τV« γψναικ�«, δι8
D μισητ�« �γωνετο, πε$!οψσιν α4τY ο, μεγιστ»νε« α4το( %ποστρωχαι
�ν τ' π�λει, εAσηγσεσι τV« μητρ�«. κα6 δC παραγεν�μενον �ν τY πα-
λατ$8, τV« μητρ�« α4το( μC παρο�ση«, 5πωκλεισαν α4τ�ν ο, μεγιστ»νε«
κα6 σ�μβοψλοι τV« μητρ�« α4το( �ν τ' Πορφ�ρl, ?ν!α �γενν!η, κα6 �κ-
τψφλο(σιν α4τ�ν δειν<« κα6 5νι/τ0« πρ�« τ� τε!ν/ναι α4τ�ν. �σκο-
τ$σ!η δ� τ�τε E Zλιο« �π6 Uμωρα« ιζ', :στε κα6 τ� πλο�α πλαν»σ!αι

125

130

135

140

123 �μνηστε�!η – α4τν: cf. Theoph. 470.1–3 124–27 5πωσξισε – μισο(ντα«: cf. Theoph.
470.24–471.5 § 19: cf. Theoph. 470.10–21 § 20: cf. Georg. Mon. 770.21–771.7 132–34 U –
μοναρξVσαι: cf. Theoph. 471.13–18 134–38 το( – μητρ�«: cf. Theoph. 471.20–27 139–44

5πωκλεισαν – Zλιο«: cf. Theoph. 472.16–22; Vit. Th. Stud. 256C–D

T[L] C[F1]PH[K]

121 post �φιεμωνη« add. κα6 T2 (non add. L) 124 5πωσξισε (sic L Theoph. 470.25) : 5πωσξη T :
5πωσξι ut vid. K τY πατρι/ρξ+ (sic L) : το( πατρι/ρξοψ C : το( πατριαρξε$οψ P K : το(
παλατ$οψ H : non adhib. F1 (ταρασ$0) (Theoph. 470.25: τV« κοιν0ν$α« το( πατρι/ρξοψ) το(
Σακοψδ$ονο« (-0νο« T : σακ0δ- H : σαδοψκ- P) : τ<ν σακοψδ$0ν C post κα6 add. ο, C
125 γ/μοψ om. H 126 %περασπ$ζετο (sic L K Theoph. 471.4) : %περασπ$ζει T : %περησπ$ζε-
το C : non adhib. F1 127 μισο(ντα« (sic L) : μισο�ντ0ν C P H K : non adhib. F1 κ�ρι« : κ(ρι«
C : κ�ριο« P 128 βασιλε� (sic L) : βασιλε� _τι T (sim. Theoph. 470.11) 129 βαλλ]ν H �ν
μανδηλ$8 : �ν Ψν6 μανδψλ$8 C εAπGν, _τι (sic L) : εAπGν C F1 P H : εAπGν1 βασιλε�« στρα-
τιGτη« K 130 δ : δε� P γωρ0ν δ� ε^ om. C ο4κ �!ωλ0 C 132 τ� �δια : τ<ν Aδ$0ν α4το(
C 133 κα6 – Ψλκ�σασα om. H 135 παρατοιμασμωνοψ H 137 α4τY (sic L) : α4τ�ν (α4τ�ν
ο, μεγιστ»νε« α4το( : ο, μεγιστ»νε« α4τ�ν C) C P H K : non adhib. F1 α4το( : το( H
138 παραγεν�μενον : παραγενομωνοψ L H : παραγεν�μενο« C : non adhib. F1 140 ?ν!α : �ν —
P H K 141 δειν<« κα6 5νι/τ0« (5νηλε<« C) πρ�« τ� τε!ν/ναι α4τ�ν om. P post α4τ�ν alt. :
add. γνGμη τV« μητρ�« α4το( F1 : add. τV« μητρ�« α4το( το(το βοψλεψσαμωνη« P H K (vide
introd. III.3.1.1) 142 τ�τε E Zλιο« : E Zλιο« P : E Zλιο« τ�τε H K τ� om. H K
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κα6 λωγειν π/ντα«, _τι δι� τCν το( βασιλω0« τ�φλ0σιν �σκοτ$σ!η E
Zλιο«. 5λλ8 _ρα τ� το( Υεο( 5νε#ερε�νητα κρ$ματα1 μετ� γ�ρ πωντε ?τη,
τY α4τY μην6 κα6 τ' α4τ' Uμωρl, �ν — 5πετ�φλ0σεν το�« Aδ$οψ« !ε$οψ«
κα6 8Αλω#ιον τ�ν Μοψσελω, τψφλο(ται κα6 E α4τ�« Κ0νσταντ�νο«.
21 �κρ/τησε δ� ΕAρνη μ�νη τCν βασιλε$αν. �στασ$ασαν δ� ο, α4τV«
5νδρ/δελφοι, κα6 �#Gρισεν α4το�« �ν 8Α!ναι«1 οi κ5κε� βοψλεψσ/μενοι
περ6 βασιλε$α« %π� τ<ν �ντοπ$0ν 5ν+ρω!ησαν, κα6 tφαν$σ!η τ� το(
μιαρο( Κ0νσταντ$νοψ γωνο«. 22 τ' δ� δεψτωρl το( 4γ$οψ Π/σξα 5πελ-
!ο(σα U βασ$λισσα �π6 τ' κατ� τ�πον γινομων+ προελε�σει εA« το�«
4γ$οψ« 8Αποστ�λοψ« δε$λη« προVλ!εν �π6 Bξματο« ξρψσο( �ποξοψμωνη
τωσσαρσιν xπποι« λεψκο�« κρατοψμωνοι« %π� πατρικ$0ν, ’ρ$χασα %πα-
τε$αν �ν τ' Μωσ+ πολλν. 23 νοσησ/ση« δ� τV« βασιλ$σση« �δηλG!η
α4τ', _τι Σταψρ/κιο« στ/σιν κατ� σο( μελετj. U δ� �ν τY 8 Ιοψστινιανο(
τρικλ$ν8 σελωντιον ποισασα �#εφGνησε μC προωρξεσ!αι Σταψρακ$8
τιν6 τ<ν 5ρξ�ντ0ν. 8Αωτιο« δω, E σ�ν α4τY παραδψναστε�0ν, φ!ον<ν
Σταψρ/κιον εA« Ψαψτ�ν τ� κρ/το« μετεξειρ$ζετο. 24 το�τ0ν δ� ο"τ0«
)ντ0ν Νικηφ�ρο« πατρ$κιο« κα6 γενικ�« �τψρ/ννησε κατ 8 α4τV« μετ�
βοψλV« Νικτα πατρικ$οψ κα6 Σισιν$οψ τ<ν α4ταδωλφ0ν, τ<ν �πι�ρκ0ν
κα6 δολερ<ν Τριφψλλ$0ν, κα6 Λωοντο« πατρικ$οψ, το( Σαρανταπξοψ,
κα6 Γρηγορ$οψ πατρικ$οψ, το( Μοψσοψλακ$οψ, κα6 Ψτωρ0ν τιν<ν τ<ν �ν
τωλει. κα6 �λ!�ντε« �ν τ' Ξαλκ' :ρl τετ/ρτ+ τV« νψκτ�«, 5παντσαντε«
το�« φψλ/σσοντα«, h« παρ� τV« α4γο�στη« 5πεστ/λησαν, εAσVλ!ον

145

150

155

160

144–46 5λλ8 – Κ0νσταντ�νο«: cf. Theoph. 468.17–21  § 21: cf. Georg. Mon. 771.9–20
147 �κρ/τησε – βασιλε$αν: cf. Theoph. 472.22 § 22: cf. Theoph. 474.6–11 § 23: cf. Theoph.
474.11–29 (cf. 475.20–21) § 24: cf. Theoph. 476.3–25; Georg. Mon. 771.20–772.4

T[L] C[F1]PH[K]

144 5νε#ηρε�νημωνα H post γ�ρ add. τ� P 146 Μοψσελω (sic L) : μοψσοψλω T : μοψσηλω P :
non adhib. F1 5ποτψφλο(ται P H K E α4τ�« (sic L : add. E s.l. K) : α4τ�« C H : α4τ�« E P :
non adhib. F1 147 �στασ$αν H 147–48 ο, α4τV« 5νδρ/δελφοι : 5νδρ/δελφοι α4τV« C
148 �#Gρισαν C κ5κε�!εν P H K 149 tφαν$σ!η τ� : tφαν$σ!ησαν Pac 150–51 5πελ!ο(-
σα : εAσελ- T2pc (non vid. T1 (-!ο(σα T1)) 151 γενομωνη H 152 τ' δε$λ+ P H K �ν Bξματι
ξρψσY P H K 153 κρατοψμωνοι« (sic L) : κρατοψμωνη C : σψρομωνη F1 154 τV« βασιλ$σση« :
α4τV« H 155 στ/σιν om. C H : non adhib. F1 8 Ιοψστινιανο( : το( Aοψστινιανο( H : Aοψστι-
νιαν< K 156 προωρξεσ!αι (sic L) : προσωρξεσ!αι C H K : non adhib. F1 157 τιν6 : τιν� C,
fort. recte (sic etiam Tafel) (vide introd. III.3.1.1) 158 σταψρακ$0 C 159 �τψρ/ννισε F1 H
160 σψμβοψλV« P H K σισινν$οψ C P 161 τρψφηλ$0ν C Σαρανταπξοψ (sic L : -π$ξ- T :
cf. Theoph. 476.10 Σεραντ/πηξο«) : τεσσαρακονταπξοψ C : τεσσαρακονταπξε0« P H K
162 πατρικ$οψ : πατρι/ρξοψ C Μοψσοψλακ$οψ (sic L Theoph. 476.10) : σοψλακ$οψ C : μοψ-
σαλακ$οψ P H K : non adhib. F1 163 post τωλει add. οi P H K εAσελ!�ντε« C 5παντσαντε«
: 5πατσαντε« C (sic et Theoph. 476.14) 164 φψλ/σσοντα« : φ�λακα« F1 P H K (sic Theoph.)
εAσVλ!0σαν H
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�ν τY παλατ$8 κα6 δι� τV« νψκτ�« κατ� π/ση« τV« π�λε0« τCν 5ναγ�-
ρεψσιν α4το( �ποισαντο, φ�λακα« περιστσαντε« �ν τY παλατ$8 τ<ν
8Ελεψ!ερ$οψ φψλ/ττειν ΕAρνην. )ρ!ροψ δ� μεταστειλ/μενοι 5πωκλεισαν
α4τCν �ν τY παλατ$8, κα6 ο"τ0« προVλ!εν �ν τ' �κκλησ$l �π6 τ� στεφ-
!Vναι τ�ν 5λιτριον.

125 Νικηφ�ρο«

Νικηφ�ρο« �βασ$λεψσεν ?τη η'. ο, δ� )ξλοι �παρ<ντο κα6 τ�ν στωφοντα
κα6 τ�ν στεφ�μενον. 2 ξρηστ�τητα δ� %ποκριν�μενο« παρηγ�ρει τCν
βασ$λισσαν, h« π»σαν α4τV« 5ν/παψσιν ποισειεν, εA το�« !ησαψρο�«
α4τV« καταμην�σειεν α4τY. U δ� σψνετY τY φρονματι πρ�« τ�ν ξ!�«
μ�ν δο(λον �π$ορκον, σμερον δ� τ�ραννον ?φη1 �γ] μων, w >ν!ρ0πε,
Υε�ν Uγο(μαι τ�ν %χGσαντ/ με εA« τα�την τCν βασιλε$αν, τα�« δ� �μα�«
4μαρτ$αι« τCν κα!α$ρεσιν �μαψτ' προσ/πτ0. �ν π»σι δ� το�τοι« ε�η τ�
)νομα Κψρ$οψ ε4λογημωνον. ο4 μC δ� 5γνο'« τ�« κατ� σο( μοι
μηνψ!ε$σα« �πιβοψλ/«, αf« εA σψναπξ!ην, 5κ0λ�τ0« ε^ξον το( 5νελε�ν
σε. 5λλ� τ� μ�ν το�« σο�« _ρκοι« πει!ομωνη, τ� δ� φειδομωνη σοψ π/ντα
παρελογισ/μην, τY ΥεY 5ποδο(σ/ σε, δι8 ο@ βασιλε�« βασιλε�οψσι κα6
δψν/σται κατε#οψσι/ζοψσι. κα6 τ� ν(ν h« ε4σεβV σε κα6 �κ Υεο( προ-
βλη!ωντα εA« βασιλωα προσκψν< κα6 αAτο(μαι φε$σασ!α$ μοψ τV« 5σ!ε-
νε$α« κα6 σψγξ0ρVσα$ μοι τ�ν %π 8 �μο( κτισ!ωντα τ<ν 8Ελεψ!ερ$οψ ο^κον

165

5

10

15

2 Nicephorus regnavit 1.11.802–26.7.811

2 Νικηφ�ρο« – η': cf. Theoph. 476.1; Georg. Mon. 772.6; Vit. Th. Stud. 265C 2–3 ο, – στεφ�-
μενον: cf. Theoph. 476.25–27 3–20 ξρηστ�τητα – μονν: cf. Theoph. 477.29–478.28

T[L] C[F1]PH[K]

166 post φ�λακα« add. τε H περιστσαντο« H τ<ν (sic L) : τ< T : το( C : non adhib. F1
167 post φψλ/ττειν add. τCν C μεταστειλ/μενο« 5πωκλεισεν P H K 168 ο"τ0« : ο@το« T :
ο"τ0 L 169 post τ�ν 5λιτριον (E 5λιτριο« C) add. ταρασ$οψ ?τι τ�ν !ρ�νον κατωξοντο« P
H K cap. 125.1 Νικηφ�ρο« : νικηφ�ρο« E γενικο« ?τη η in mg. C : βασιλε$α νικηφ�ροψ F1 :
νικηφ�ρο« E 5νδρ/δελφο« εAρνη« E 5π� γενικ<ν P : νικηφ�ρο« E 5νδρ/δελφο« εAρνη« K :
om. L 2 post Νικηφ�ρο« add. E 5νδρ/δελφο« εAρνη« P H K (L aliter, sed non add.) post η'
add. μVνα« ! P H K (cf. Georg. Mon. 772.6 η' Zμισψ) �πηρ<ντο C στωφοντα : στωφανον H K
3 %ποκριν/μενο« C 5 α4τY (sic L) : α4τ�ν T : non adhib. F1 post σψνετY add. μ�ν C 6 w
om. C 7 post Υε�ν add. ε4εργωτην P H K %χGσαντω με C 9 5γν0ε�« H 9–10 μοι
μηνψ!ε$σα« (sic L) : μηνψ!ε$σα« μοι C P H K : non adhib. F1 10 βοψλ/« C 5κ0λ�τ0« :
Ψτο$μ0« H 12 5ποδο(σ/ : 5ποδGσοψ H : 5να!ε�σα C 15 τ<ν (τ<ν (sic L et Theoph.
478.20) : τ�ν T P H K : non adhib. F1) 8 Ελεψ!ερ$οψ : κατοικε�ν C
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εA« χψξαγ0γ$αν τV« 5σψγκρ$τοψ μοψ σψμφορ»«. E δ� ?φη1 κα6 εA το(το
!ωλει« σοι γενωσ!αι, )μοσ�ν μοι μC 5ποκρ�χαι τι τ<ν !ησαψρ<ν, κα6
π»σ/ν σοψ !εραπε$αν ποι<. U δ� nμοσεν α4τY, %ποδε$#ασα κα6 πλο(τον
πολ�ν. E δ� το( πο!οψμωνοψ τψξ]ν παρεψ!�« �#Gρισεν α4τCν �ν τ'
Πριγκ$π8 τ' νσ8, S α4τC �κοδ�μησεν εA« μονν. Aδ]ν δ� π/ντα« το�«
�ν τωλει λψποψμωνοψ« �π 8 α4τY δι� τCν 5πληστ$αν α4το(, φοβη!ε$«,
κα$περ βαρψτ/τοψ ξειμ<νο« )ντο«, �#Gρισε τCν α4τCν ΕAρνην �ν
Λωσβ8 τ' νσ8 φροψρε�σ!αι. 3 προσελ/βετο δ� Κ0νσταντ�νον, ψ,�ν
α4τV«, S« κα6 %πωδει#εν α4τY τ�ν 5νακτισ!ωντα πλο(τον %π� Bρ!ομαρ-
μαρGσε0«, τ�ν ν(ν �ν τY Σ$γματι )ντα. 4 Νικταν δ� τ�ν Τριφ�λλιον
E α4τ�« Νικηφ�ρο« φαρμ/κ8 5νε�λεν. 5 Βαρδ/νη« δω, E πατρ$κιο« κα6
στρατηγ�« τ<ν 8Ανατολικ<ν, τ� �π$κλην Το(ρκο«, 5νηγορε�!η βασιλε�«
%π� τ<ν περατικ<ν !εμ/τ0ν. _« γε το(το πολλ� παρ+τσατο, δια-
δρ»σαι δ� μC δψνη!ε$«, β$l κατελ!]ν �ν Ξρψσοπ�λει, ε^τα φοβη!ε6« τ�ν
Υε�ν, μπ0« δι8 α4το( γωνηται σφαγC Ξριστιαν<ν, λαβ]ν παρ�
Νικηφ�ροψ λ�γον 5πα!ε$α« νψκτ�« λ/!ρl το( λαο( oλ!ε πρ�« τCν μο-
νCν ’Ηρακλε$οψ �ν τY Καταβ�λ8 κα6 παρεψ!� γωγονε μοναξ�«. �ρ-
ξομωνοψ δ� α4το( δι� το( σταλωντο« βασιλικο( ξελαντ$οψ �ν τ' ΠρGτ+
νσ8 εA« τ� μοναστριον α4το(, S oν α4τ�« προκατασκεψ/σα«, τψφλο(-
ται, Λψκα�ν0ν τιν<ν το(το %π� γνGμην το( βασιλω0« ποιησ/ντ0ν.
δι� κα6 �π6 τ' τοια�τ+ %ποκρ$σει h« δV!εν λ�π+ σψσξε!ε6« π/ντα« με! 8
_ρκ0ν �πληροφ�ρει 5να$τιον α4τ�ν ε^ναι το( τοιο�τοψ δρ/ματο«. 6 �φ8
ο@ E τ<ν Σαρακην<ν 5ρξηγ�« �#ελ!]ν παρεγωνετο �ν τY 8Αμ0ρ$8.
�#Vλ!ε δ� Νικηφ�ρο« πρ�« τ� Δορ�λαιον δηλGσα« τY πρ0τοσψμβο�λ8

20

25

30

35

20–23 Aδ]ν – φροψρε�σ!αι: cf. Theoph. 479.4–9; Georg. Mon. 772.7  § 4: cf. Theoph. 479.10–
11 § 5: cf. Theoph. 479.15–30; 480.15–19; Georg. Mon. 772.7–22 § 6: cf. Theoph. 482.1–23;
Georg. Mon. 772.26–774.2

T[L] C[F1]PH[K]

16 χψξαγ0γ$αν : παρηγορ$αν C 17 σοι om. F1 K 18 σοψ om. H 19 παρεψ!�« (sic F1) :
παρεψ!� L P H K (sic Theoph. 478.26) : om. C τ' om. C 20 πριγκπ8 T L F1 P S : cν C :
—? in app. Tafel (vide introd. III.3.1.1 et ind. graecitatis s.v. attractio relativi) α4τC (sic L) : α4τV T
H K : non adhib. F1 δ� om. H 21 α4τY : α4τ' P H K 24–25 5νακτισ!ωντα – Bρ!ομαρ-
μαρGσε0« : vide introd. III.3.1.1 25 Τριφ�λλιον (sic L) : τριφ�λιον T : τρψφλmον C
26 βαρδ/νmο« C 27–28 τ� (τ< T) – περατικ<ν om. P 27 Το(ρκο« : κο�ρτο« H post
5νηγορε�!η add. δ� H 28 πολλ� το(το C 28–29 διαδρ»σαι (sic Theoph. 479.18 Georg.
Mon. 772.10) : διαδρ»ναι P H K 29 δ� : κα6 H β$l om. C 30 δι8 α4το( (α4τ�ν C) γωνηται :
γωνοιται δι8 α4το( H σφαγα6 H λαβ]ν om. C 30–31 παρ� Νικηφ�ροψ : παρ8 α4το(
ξριστιανικGτατο« Fν H 32 παρεψ!� om. H 32–33 �ρξομωνοψ δ� α4το( (sic L Georg.
Mon. 772.17) : �ρξ�μενο« δ� α4τ�« C : �ρξ�μενο« δ� P H K : non adhib. F1 35 %π� : κατ� C P
H K : non adhib. L (παρ� γνGμην L ut etiam Georg. Mon.) F1 37 _ρκον L H 38 5μορ$8
P K
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τα(τα1 xνα τ$ �πιξα$ρει« τα�« 5δικ$αι« κα6 τα�« α,ματεκξψσ$αι«, μC 5ρκο�-
μενο« εA« τ� �δια, 5λλ� παραβα$νει« _ροψ« 5ρξα$οψ« κα6 πατρzοψ«; πο�ο«
γ/ρ σοι προφτη« !ε�ο« τα(τα ποιε�ν �δ$δα#εν; ο4ξ6 Μοψξο�μετ,
E προφτη« σοψ, παργγειλεν Ξριστιαν�ν h« 5δελφ�ν ?ξειν κα6 λωγειν;
μC γ�ρ E π/ντ0ν δημιοψργ�« Υε�« κα6 προνοητC« 5μφοτωρ0ν αxμασιν
5ν!ρGπ0ν 5δ$κ0« �κξψνομων0ν ξα$ρει; μC γωνοιτο. s 5ργψρ$οψ κα6
ξρψσ$οψ κα6 τ<ν λοιπ<ν %στερο�μενο« �#Vλ!ε« 5δικσ0ν το�« μηδ�ν
5δικσαντ/« σε; κα$τοιγε τ� κ/λλιστα κα6 δψσπ�ριστα κα6 Uμ�ν
�πωραστα κατακ�ρ0« ?ξει«. εA δω τι τ<ν Uμετωρ0ν �νδε<« ?ξει«, α4τ$κα
παρω#ομεν φιλοστοργ$α« τρ�π8. μC το$νψν h« 5!/νατοι κα6 >!εοι κατ 8
5λλλ0ν 5ντιστρατεψ�με!α κα6 τ�ν �κ δαιμ�ν0ν κατ� τ<ν 5ν!ρGπ0ν
π�λεμον �κ φ!�νοψ μιμGμε!α γινGσκοντε«, _τι μικρ�ν "στερον τε-
λεψτσομεν κα6 πρ�« κριτCν 5δωκαστον 5πελεψσ�με!α, S« 5ποδGσει
Ψκ/στ8 κατ� τ� ?ργα α4το(. τα(τα το( βασιλω0« Νικηφ�ροψ 5πο-
στε$λαντο« μετ� δGρ0ν τιν<ν E 5Αραχ 5γα!ψν!ε6« κα6 5νταποστε$λα«
δ<ρα πλε�στ/ τε κα6 !αψμ/σια μετ 8 εAρνη« %πωστρεχε, τCν Νικηφ�ροψ
σ�νεσιν %περ!αψμ/σα«. 7 τV« δ� ΕAρνη« τ' �#ορ$l �κ λ�πη« κα6
5!ψμ$α« τελεψτησ/ση« �ν Λωσβ8 τ' νσ8, ?ν!α oν φροψρημωνη, με-
τεκ�μισε τ� σ<μα α4τV« E βασιλε�« �ν τ' μον' τV« Πριγκ$ποψ, cν α4τC
�κοδ�μησε. σφ�δρα γ�ρ ε4σεβC« κα6 φιλ/ρετο« οIσα πολλ� #ενοδοξε�α
κα6 γηροκομε�α κα6 μοναστρια κατεσκε�ασε κα6 φ�ρ0ν κοψφισμο�« κα6
>λλα πλε�στα κατορ!Gματα. 8 E δω γε βασιλε�« ?στεχε τ�ν ψ,�ν
α4το( Σταψρ/κιον, δψσειδV κα6 5φελV )ντα. 9 5πεβ$0 δ� κα6 E 4γιG-
τατο« �π$σκοπο« Ταρ/σιο«, κα6 ξειροτονε�ται 5ντ 8 α4το( Νικηφ�ρο« E

40

45

50

55

60

§ 7: cf. Georg. Mon. 774.3–9 56–59 τV« – �κοδ�μησε: cf. Theoph. 480.6–9  § 8–9: cf.
Theoph. 480.15–20 § 9: cf. Georg. Mon. 774.10–11

T[L] C[F1]PH[K]

40 κα6 τα�« α,ματεκξψσ$αι« (α,ματοξψσ$αι« P K : αAξμαλ0σ$α« F1) om. H 42 σοι om. C
προφτη« : »η« φτη« H ποιε�ν om. C Μοψξο�μετ : μοξ�μετ P : μοξο�μετ H : μ0ξ�μετ
fort. K 45 5δ$κ0« �κξψνομων0ν om. C �κξψνομων0ν : �κξψν�μενον P : fort. scrib. �κ-
ξψνομωνοι« (sic Bekker Tafel : -μων0ν Georg. Mon. 773.10, sed -μωνοι« in apparatu) : non adhib. C
46 τ<ν om. P H K 5δικσ0ν (sic L Georg. Mon. 773.10) : 5δ$κησον T : 5δικVσαι F1 P H K
48 κατακ�ρ0« (sic L Georg. Mon. 773.13–14) : κατ� κ�ρον F1 P : κατακο�ρον H K (sic fort. K)
εA δω τι (τι : τινο« L C) – ?ξει« om. P (homoeotel.) 49 παρω#ομεν : παρω#0μεν H : παρωξ0μ F1
50 5ντιστρατεψ�με!α (sic L F1) : -Gμε!α C H τ�ν (sic L) : τ<ν T τ<ν om. C 51 φ!�νοψ :
φρ�ν0ν H 52 5πελεψσ�με!α (-Gμε!α T L) : πορεψσGμε!α H 53 βασιλω0 H 54 5ντ-
αποστε$λα« : 5ποστε$λα« C K : 5νταμε$χα« F1 55 τε om. H %πωστρεχεν μετ 8  εAρνη« H
56 τ' �#ορ$l : τCν �#ορ$αν P : �ν τV �#ορ$α H 56–57 κα6 5!ψμ$α« om. H 57 post ?ν!α
(_ποψ C) add. κα6 P φροψρημωνη : φροψροψμωνη C P H K : non adhib. L F1 58 α4τC : α4τV
H K 61 post κατορ!Gματα add. �πο$ησεν C γε om. L C H : non adhib. F1 62 5πεβ$0σε
H 63 5ρξιεπ$σκοπο« C
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4γιGτατο« πατρι/ρξη«. 10 E δ� βασιλε�« κατ� Βοψλγ/ρ0ν �κστρα-
τε�σα« Zττησεν α4το�« κατ� κρ/το«, :στε κα6 τCν λεγομωνην α4λCν
το( 5ρξηγο( α4τ<ν Κρο�μνοψ πψρπολVσαι. �κε$νοψ δ� δηλGσαντο«
παρακλσε0« λ�γοψ« (,κανο�σ!0 σοι, w βασιλε(, q0« το�τοψ) ο4
προσκατο παντελ<« τV« εAρνη« τ� ’ρματα δι� πολλCν 5πληστ$αν.
�φ8 οf« ξαλεπνα« E β/ρβαρο« τ�« τV« ξGρα« εAσ�δοψ« κα6 �#�δοψ« πε-
ριωφρα#εν BξψρGμασι #ψλ$νοι« κα6 με! 8 Uμωρα« δ�ο σψνα!ρο$σα« λα�ν κα6
κατ� τV« το( βασιλω0« σκηνV« �πελ!]ν 5ναιρε� το(τον κα6 π/ντα« το�«
σ�ν α4τY. τCν δ� Νικηφ�ροψ κεφαλCν �κκ�χα« κα6 �π6 #�λοψ 5ναρτσα«,
ε^! 8 ο"τ0« γψμνGσα« τ� Bστο(ν κα6 περιαργψρGσα« πωρι# �κωλεψσε
π$νειν εA« α4τCν το�« τ<ν Βοψλγ/ρ0ν >ρξοντα« �γκαψξGμενο« κατ8
α4το( h« 5πλστοψ κα6 τCν εAρνην μC !ελσαντο«. 11 h« δω τινε«
?φασαν, πολλο�« Ξριστιανο�« α4τ�ν πεφονεψκωναι δι� τCν 5πληστ$αν
κα6 φιλαργψρ$αν α4το(. �πωτεινε γ�ρ το�« τε φ�ροψ« το�« %π� ξε�ρα κα6
τ�« δημοσ$α« 5ρξ�« Wνητ�« ξρψσ$οψ το�« βοψλομωνοι« προϊ!ηκεν,
κ5κε�νο« >#ιο« oν προβ/λλεσ!αι εA« 5ρξν, S« πλε$ονα τ<ν >λλ0ν ξρψ-
σ�ν κατεβ/λλετο, κα6 D δω φασι ξαρτιατικ/, ο@το« �#ε(ρεν. κα6 π»ν
πονηρ�ν κα6 βαρ� h« ?πο« εAπε�ν α4τ�« το�« Ξριστιανο�« �πεν�ησεν.

65

70

75

80

§ 10: cf. Georg. Mon. 774.18–775.12; Script. Incert. 421–425.25 (de pugnis Nicephori cum Bul-
garis); Vit. Nic. Stud. 893B–897C (visio de bello Nicephori cum Bulgaris); Vit. Th. Stud. 272A–C
(prophetia Theodori de obitu Nicephori, et obitus huius) 64–72 E – α4τY: cf. Theoph.
490.4–491.15 (65–66 κα6 – πψρπολVσαι: cf. Theoph. 490.25–26) 72–74 τCν – �γκαψξGμε-
νο«: cf. Theoph. 491.17–22 75–76 h« – πεφονεψκωναι: cf. Theoph. 491.25–26; Georg. Mon.
775.24–26 § 11: cf. Script. Inc. 425.26–31 80 ξαρτιατικ/: cf. Theoph. 486.28

T[L] C[F1]PH[K]

64–65 στρατε�σα« H 66 Κρο�μνοψ (sic L Georg. Mon. 774.20) : κρο�μοψ C : κρ$μοψ P :
κρ�μοψ H : non adhib. F1 67 w βασιλε�« H 71 τV« – σκηνV« : το( βασιλω0« C 5πελ!]ν
P H 73 ο"τ0 C 75 !ωλοντο« H τινα« H 76 πολλο�« : hoc in loco πεσ�ντα exhib.
Georg. Mon. 775.24–25 Theoph. 496.26 77 �πωτεινε γ�ρ : �πιτε$νεται P το�« (τ<ν P) %π�
ξε�ρα om. H 78 Wνε$τ0 ex Wνειτ�« ut vid. P 79 >#ιο« oν προβ/λλεσ!αι (προβ/λλεσ!αι :
προβαλωσ!αι P : προβαλλωσ!αι H K (sic fort. K)) : προβ/λλεσ!αι >#ιο« C 5ρξν : >ρξοντα
P H K πλε$ονα : πλει�ν0« P : πλε$ονο« H : πλε$ον ut vid. K 80 κατεβ/λετο P ξαρτια-
τικ/ (sic L) : ξαρτι/τικα T (vide introd. III.3.1.1) : non adhib. F1 81 το�« om. T (quod exhib.
L) : non adhib. F1
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126 Σταψρ/κιο« E ψ,�« α4το(

Σταψρ/κιο«, E ψ,�« α4το(, �βασ$λεψσεν ?το« qν, μVνα« δ�ο. 2 ο@το« �ν
τY πολωμ8 �πλγη κατ� το( δε#ιο( μηρο( κα6 φορε$8 τCν π�λιν
κατωλαβεν1 S« δι� τCν πληγCν �ν τY παλατ$8 κε$μενο« 5πρ�ιτο« oν.
3 �βοψλε�ετο δ� Μιξαλ, τ�ν γαμβρ�ν α4το( κα6 κοψροπαλ/την, τψ-
φλ<σαι κα6 τ' γαμετ' τCν βασιλε$αν καταλιπε�ν. �ντε(!εν Μιξαλ, E
γαμβρ�« α4το(, �#α$φνη« 5ναγορε�εται βασιλε�« �ν τY ,ππικY παρ�
τV« σψγκλτοψ κα6 τ<ν ταγμ/τ0ν, h« Tδη 5πεγν0σμωνοψ το( Σταψ-
ρακ$οψ1 4 _περ μα!]ν Σταψρ/κιο« κα6 τ� μοναδικ�ν α4τ$κα σξVμα σ�ν
τ' γψναικ6 α4το( ΥεοφανY περι!ωμενο« εA« τ� Βρακ� λεγ�μενον μο-
ναστριον �τελε�τησε κα6 �τ/φη �ν τ' μον' το( Σατ�ροψ.

5

10

2 Stauracius regnavit 28.7.811–1.10.811

§ 1: cf. Theoph. 495.18; Georg. Mon. 776.2–3; Vit. Th. Stud. 272C–D (de regno et abdicatione
Stauracii) § 2: cf. Theoph. 492.2–5; 495.15–17; Georg. Mon. 776.3–5 6–9 �ντε(!εν – Σταψ-
ρακ$οψ: cf. Theoph. 493.21–28; Georg. Mon. 776.5–8 § 4: cf. Theoph. 494.7–8; Georg. Mon.
776.9–11

T[L] C[F1]PH[K]

1 Σταψρ/κιο« E (E om. H) ψ,�« α4το( (α4το( : νικηφ�ροψ P H K) : σταψρ/κιο« ?το« α μV-
να« β in mg. C : βασιλε$α σταψρακ$οψ F1 : om. L 2 α4το( : νικηφ�ροψ F1 H K : νικηφ�ρο«
ut vid. P 3 post τY add. κατ� βοψλγ/ρ0ν F1 P H K 4 κατωλαβεν (sic L) : κατωβαλεν T
oν : αλεβ … οψλε�ετο Ppc (non vid. Pac) 5–6 τψφλ<σαι : �κτψφλ<σαι F1 P H K 6 κατα-
λειπε�ν H post Μιξαλ add. το(το γνο�« F1 P H K 7 �#α$φνη« om. C 9 post μα!]ν
add. E F1 H  post Σταψρ/κιο« add. κα6 το( παλατ$οψ �#ελ!]ν F1 P H K  μοναξικ�ν H
10 εA« τ� Βρακ� scripsi sec. Georg. Mon. 776.11 (cf. Theoph. 494.7: τ� ’ Εβραmκ�) : εAσταψ-
ρακ� T : εA« σταψρακ� L C P H K : εAσταψρικ�ν F1 (vide introd. III.3.1.1) 11 το( om. C
post Σατ�ροψ add. τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον κατε�ξεν ?τι E 4γιGτατο« νικηφ�ρο«
P H K
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127 ΜιξαCλ E ε4σεβωστατο«, E ’Ραγαβω

ΜιξαCλ E ε4σεβωστατο« �βασ$λεψσεν ?τη β', στεφ!ε6« %π� Νικηφ�ροψ
πατρι/ρξοψ, δο�« τY πατρι/ρξ+ ξρψσ$οψ λ$τρα« ν' κα6 τY κλρ8
λ$τρα« κε'. 5φιλ/ργψρο« γ�ρ oν κα6 μεγαλ�χψξο«, παραμψ!ησ/μενο«
κα6 το�« �κ τV« Νικηφ�ροψ πλεονε#$α« tδικημωνοψ«. 2 ?στεχε δ� κα6
Προκοπ$αν, τCν γψνα�κα α4το(, πολλα�« δ0ρεα�« τCν σ�γκλητον φιλο-
τιμησ/μενο«, κα6 Υεοφ�λακτον, τ�ν ψ,�ν α4το(, Eμο$0« ?στεχεν �ν τY
>μβ0νι τV« �κκλησ$α«, π/μπολλα προσενωγκα« ,ερ� �ν τ' Μεγ/λ+
�κκλησ$l. 3 Κρο(μο« δω, E τ<ν Βοψλγ/ρ0ν 5ρξηγ�«, ?γραχε περ6
εAρνη« �πιζητ<ν κα6 π/μπολλα π/κτα. E δ� κακ<ν σψμβοψλ$αι« πεισ-
!ε6« ο4 προσκατο τCν εAρνην. ο@το« εA« π/ντα μ�ν ξρηστ�« oν κα6
�πιεικ«, εA« δ� τCν τ<ν πραγμ/τ0ν διο$κησιν 5κψβωρνητο« παντελ<«
%πVρξε κα6 δεδοψλ0μωνο« ματα$0ν 5ν!ρGπ0ν βοψλα�« κα6 5πειρο-
πολωμ0ν. _!εν �κστρατε�σαντο« α4το( κατ� Βοψλγ/ρ0ν κα6 μετ�
μεγ/λη« Zττη« %ποστρωχαντο« 5ναγορε�εται Λω0ν, E πατρ$κιο« κα6
στρατηγ�« τ<ν 8Ανατολικ<ν, %π� το( λαο( κα6 τ<ν 5ρξ�ντ0ν �ν τY
Κ/μπ8 το( τριβοψναλ$οψ. 4 κα6 δC το(το ΜιξαCλ 5κο�σα« κα6 τ� μο-
ναδικ�ν σξVμα σ�ν γψναικ6 κα6 τωκνοι« 5μφιασ/μενο« εA« τ� πλησ$ον τV«
π�λε0« νησ$ον περιορ$ζεται, �ν u κα6 �τελε�τησε.

5
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2 Michael I. regnavit a. 811–813

§ 1–2: cf. Script. Inc. 335.1–336.14  § 1: cf. Theoph. 493.15–19; 493.30–494.1; Georg. Mon.
776.13–14; Vit. Th. Stud. 272D 5–7 ?στεχε – φιλοτιμησ/μενο«: cf. Theoph. 494.1–3
7–9 κα6 – �κκλησ$l: cf. Theoph. 494.26–31 11–19 ο@το« – �τελε�τησε: cf. Georg. Mon.
776.14–24 11–14 ο@το« – 5πειροπολωμ0ν: cf. Theoph. 499.31–500.2; Script. Inc. 336.14–
340.12 14–17 _!εν – τριβοψναλ$οψ: cf. Theoph. 502.1–26; Genes. I.2 15–17 (Leo basileus
factus est) Vit. Nic. Stud. 877C–880A; Vit. Th. Stud. 276A–B § 4: cf. Script. Inc. 340.12–14;
341.7–342.1 17–18 κα6 pr. – 5μφιασ/μενο«: cf. Theoph. 502.26–29; Genes. I.5

T[L] C[F1]PH[K]

1 ΜιξαCλ E ε4σεβωστατο«, E ’Ραγαβω (fort. scrib. ’ Ραγγαβω) : μιξαCλ E eαγγαβ� ?τη β in
mg. C : βασιλε$α μιξαCλ το( κοψροπαλ/τοψ in mg. superiore F1 : μιξαCλ E κοψροπαλ/τη« E
γαμβρ�« σταψρακ$οψ P : μιξαCλ E eαγαβ�, ε4σεβωστατο« H : μιξαCλ E ψ,�« σταψρακ$οψ K :
om. L 2 post β' add. E γαμβρ�« νικηφ�ροψ βασιλω0« το( γενικο( γεγον�το«. εA« προ-
κοπ$αν τCν Ψαψτο( !ψγατωρα. 5δελφCν δ� σταψρακ$οψ1 oν δ� κοψροπαλ/τη« E πατCρ Aγ-
νατ$οψ πατρι/ρξοψ C 5 τV« om. H K 6 πολλα�« δ0ρεα�« om. C 9  post �κκλησ$l add.
ο@το« γ�ρ E μιξαCλ πατCρ oν (oν E μιξαCλ πατCρ H) Aγνατ$οψ πατρι/ρξοψ1 �π0νομ/ζε-
το δ� eαγαβω P H K 10 π/μπολλα : πολλ� P H K π/κτα : κτματα C post δ� add. βα-
σιλε�« C 11 τCν om. P oν (sic F1 : sim. exhib. L) om. C H K 12 παντελ<« 5κψβωρνητο« P
13 βοψλα�« : σψμβοψλ$αι« H 16 5νοτολικ<ν H 17 δC om. C 18 γψναι#6 H 19 post
νησ$ον add. τCν πλ/την F1 P H K post �τελε�τησε add. τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον
κατε�ξεν ?τι E 4γιGτατο« νικηφ�ρο« P H K



210 ΣKΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟK ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟK [Taf. 143 : Bekk. 207–08]

128 Λω0ν E 8Αρμωνη« κα6 παραβ/τη«

Λω0ν E 8Αρμωνη« κα6 παραβ/τη« �βασ$λεψσεν ?τη ζ', μVνα« πωντε, στεφ-
!ε6« %π� Νικηφ�ροψ πατρι/ρξοψ, βεβαιGσα« α4τ�ν �γγρ/φ0« περ6
τV« Ψαψτο( Bρ!οδο#$α«. 2 E δ� νωο« Σεναξηρε6μ Κρο(μο« �παρ!ε6« τ'
ν$κ+, καταλιπ]ν τ�ν �διον 5δελφ�ν πολιορκε�ν τCν 8Αδριανο�πολιν,
μετ� ~# Uμωρα« τV« α4τοκρατορ$α« Λωοντο« �πελ!]ν τ' π�λει περιaει
πρ� τ<ν τειξ<ν 5π� Βλαξερν<ν q0« τV« ΞρψσV« καλοψμωνη« π�ρτη«,
�πιδεικν�μενο« τCν περ6 α4τ�ν δ�ναμιν, �πιτελωσα« κα6 μιαρ�« !ψσ$α« �ν
τY λιβαδ$8 τV« ΞρψσV« π�ρτη«. �τσατο δ� τ�ν βασιλωα ποιVσαι
εAρνην, εA τ� δ�ρψ α4το( π#ει �ν τ' Ξρψσ' π�ρτ+. το( δ� βασιλω0«
μC καταδε#αμωνοψ το(το %πωστρεχεν εA« τCν Aδ$αν σκηνν, !αψμ/σα«
τ� τV« π�λε0« τε$ξη κα6 τCν εϊτακτον το( βασιλω0« παρ/τα#ιν.
�π6 σ�μβασιν οIν εAρνη« τρωπεται, πειραστικο�« λ�γοψ« ποιο�μενο«.
E δω γε βασιλε�« 5φορμV« δρα#/μενο« �πειρ/!η το(τον λοξVσαι, 5λλ8 εA«
πωρα« 5γαγε�ν το(το �κ0λ�!η τ' τ<ν %ποψργησ/ντ0ν 5φψ�l,
πλη#/ντ0ν μ�ν το(τον, καιρ$αν δ� μC �παγαγ�ντ0ν πληγν. �π6
το�τ8 μανε6« E 5λ/στ0ρ, 5ποστε$λα« ,ππε�« �ν τY 4γ$8 Μ/μαντι τ�
�κε�σε �ν παλ/τιον �νωπρησε κα6 τ�ν ξαλκο(ν λωοντα το( ,ππικο( σ�ν

5
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15

2 Leo V. regnavit a mense Iul. a. 813 usque ad mensem Dec. a. 820

§ 1: cf. Script. Inc. 340.15–341.7 2 Λω0ν – πωντε: cf. Georg. Mon. 777.2–3; ps.-Sym. 603.1–3
2–4 στεφ!ε6« – Bρ!οδο#$α«: cf. Theoph. 502.20–21; 30–31; ps.-Sym. 604.1–2; Vit. Nic. Stud.
880A; Vit. Th. Stud. 276B–C  § 2–4: cf. ps.-Sym. 612.3–616.1; Script. Inc. 342.1–348.22
4–21 E – ΨλGν: cf. Theoph. 503.5–25

cap. 128 T[L] G C[F1]PH[K]

1 Λω0ν E 8Αρμωνη« (-ιο« P H) κα6 (κα6 : E κα6 P) παραβ/τη« : Ψτωρα σψγγραφC1 λωοντο« το(
α4το( G : λω0ν E 5ρμωνmο« ?τη ζ μVνα« ε in mg. C : βασιλε$α λωοντο« το( 5ρμωνη F1 : om. L
2 8Αρμωνη« (sic L F1) : 5ρμωνιο« G C H 4 post Bρ!οδο#$α« (Bρ!οδ�#οψ π$στε0« C H) add.
5λλ� γ�ρ ο4κ ?λα!ε τY καλY ποιμωνι E λ�κο« τY κ8δ$8 �γκεκρψμμωνο« F1 P H K (sic et ps.-
Sym. 604.2–4) Σεναξηρε6μ : σεναξmρε6μ P : σεναξειρε6μ ut vid. H : σεναξειρε6μ vel σεναξερε6μ
K post Κρο(μο« add. E τ<ν βοψλγ/ρ0ν 5ρξηγ�« F1 P H K 5 5νδριανο�πολιν F1 H
6 τV« το( λωοντο« α4τοκρατορ$α« C �πελ!]ν : �πανελ!]ν G : �πελ!]ν �ν C post π�λει
add. σ�ν )ξλ8 βαρε� (βαρε� : πολλ< F1) L C F1 P H K (cf. Theoph. 503.8) περει P 7 5π�
τ<ν βλαξερν<ν πρ� τ<ν τειξ<ν H καλοψμωνη« π�ρτη« : π�ρτη« καλοψμωνη« P : π�ρτη«
F1 H 8 περ6 α4τ�ν (α4τ�ν : αψτ F1) : περ6 α4το( H K : Ψαψτο( G κα6 om. G 9 λιβαδ$8 :
κ/μπ0 C 10 εA : s G : c F1 π#ει : πV#αι G : π#ψεν H 11 το(το μC καταδε#αμωνοψ C
!αψμ/σαντο« P 12 παρ/τα#ιν : παρασκεψν τε κα6 παρ/τα#ιν C : σ�ντα#ιν P H K
13 τρωπονται H πειραστικο�« : πειρατικο�« C P H K 14 post �πειρ/!η add. δ� H λο-
ξVσαι : λογξε(σαι C H : λογξVσαι F1 P : λογξ$σαι (hasta transfodere) Tafel e Theoph.
15 �#αγαγε�ν C 16 το(τον : το�τ0ν H μC �παγαγ�ντ0ν πληγν : τCν πληγν μC
�παγαγ�ντ0ν C : μC �παγαγ�ντ0ν (�παγ�ντ0ν H) τCν πληγν F1 P H K 18 ξαλκ�ν P K
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τ' >ρκτ8 κα6 τY δρ/κοντι το( %δρε$οψ κα6 μαρμ/ροι« καλλ$στοι« �ν
4μ/#αι« φορτGσα« %πωστρεχε, παρακα!$σα« τCν 8Αδριανο�πολιν κα6
τα�την ΨλGν. πολλο�« δ� τ<ν ε4γεν<ν Μακεδ�ν0ν μετ� λαο( πλε$στοψ
διαπερ/σα« κατεσκν0σεν �ν τY Δανοψβ$8 ποταμY. 3 E δ� Λω0ν μετ�
δ�ο ξρ�νοψ« τV« α4το( βασιλε$α« μανε6« κα6 τ�ν στωχαντα α4τ�ν !ε�ον
Νικηφ�ρον �#ορ$σα« Υε�δοτον πατρι/ρξην 5ντιξειροτονε�, >λογον
>νδρα κα6 Aξ!�0ν 5φ0ν�τερον, κα6 δι0γμ�ν >σπονδον κατ� τV«
�κκλησ$α« 5νερρ$πισεν. 4 �φ8 ο@ �φ/νη 5στCρ κομτη« �ν σξματι δ�ο
λαμπρ<ν σελην<ν Ψνοψμων0ν κα6 π/λιν διαιροψμων0ν εA« δι/φορα
σξματα, h« κα6 εA« 5κεφ/λοψ δι/πλασιν 5νδρ�« τψπ0!Vναι. κα6 μωντοι
κα6 σεισμο6 φοβερο6 κα6 λιμο6 κα6 5ξμο6 κα6 φλογGσει« γεγ�νασιν �π6
τ<ν Uμερ<ν το( !εοστψγο(«. 5 �κμιμο�μενο« το$νψν τ�ν τV« μψσαρ»«
τα�τη« α,ρωσε0« 5ρξηγ�ν, EμGνψμον α4το( κα6 Eμ�τροπον, Tρ#ατο τV«
α,ρωσε0«. ε^τα σψμμ�στα« �πιζητσα« ε@ρεν 8 Ι0/ννην τ�ν λεγ�μενον
Γραμματικ�ν, μ»λλον δ� 8 ΙαννCν >λλον, s Σ$μ0να, �π$ τε λεκανομαντε$αι«
κα6 γοητε$αι« κα6 αAσξροψργ$αι« διαβεβοημωνον, κα6 Ψτωροψ« τιν�«
Eμ�φρονα« α4τY. 6 προσκαλε�ται οIν Νικηφ�ρον, τ�ν 5ο$διμον πα-
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21 Hadrianupolis capta est ca. autumn. ineunt. a. 813 22–24 Nicephorus abdicavit 13.3.815,
et Theodotus patriarcha factus est 1.4.815 26–28 cometes C/poli visus 4.11.812

§ 3–9: Vit. Nic. Stud. 880C–881A; Vit. Th. Stud. 276C–285B § 3: cf. Georg. Mon. 777.8–15;
Script. Inc. 359.22–360.15; Genes. I.4 25 Aξ!�0ν 5φ0ν�τερον: cf. Luc. Gall. 1 (5φ0ν�τερο«
τ<ν Aξ!�0ν) § 4: cf. ps.-Sym. 606.22–607.9 26–28 �φ 8 – τψπ0!Vναι: cf. Theoph. 499.6–8;
Georg. Mon. 777.20–23; Genes. II.3 28–30 κα6 alt. – !εοστψγο(«: cf. Georg. Mon. 778.2–5;
Genes. I.22  § 5: cf. ps.-Sym. 606.9–22; Script. Inc. 349.1–352.11; Georg. Mon. 778.8–15 § 6–7:
cf. Script. Inc. 352.11–354.4(13)  § 6: cf. Georg. Mon. 778.16–780.2; ps.-Sym. 607.10–608.21

T[L] G C[F1]PH[K]

19 τ' : τ< H >ρκτ8 : >κτ0ι G 20 παρακα!$σα« (περικα!$σα« P H K) – κα6 : τCν 5δρια-
νο�πολιν πολιορκσα«. κα6 δορψ/λ0τον C 5νδριανο�πολιν F1 H 21 δ� : τε H 22 δαν-
νοψβ$8 C P post δ� add. γε C 23 Ψαψτο( C μανε6« κα6 : τ�ν �ν Ψαψτ< κατ� τV« ε4σεβε$α«
A�ν �#εμωσα«. κα6 μανε6« C α4τ�ν om. P H K 24 �#ορ$σα« Υε�δοτον : �#Gρισε1 κα6
!ε�δ0ρον C 5ντιξειροτονε� : 5ντ 8  α4το( ξειροτονε� P H K 25 5φ0ν�τερον (5φ0ν�τ G) :
5φ0ν�τατον P H K 26 post �κκλησ$α« add. E 5λιτριο« C 5στCρ om. C σξματι :
Bξματι P H K 27 σελην<ν (sic L et Georg. Mon. 777.21; cf. Theoph. 499.7) : δ$σκ0ν
σελνη« C F1 P H K (sim. ps.-Sym. 607.1–2) 28 h« κα6 εA« (sic L et Theoph. 499.8 Georg. Mon.
777.22–23 ps.-Sym. 607.3) : h« εA« G : h« κα6 F1 P H K 29 κα6 pr. om. H K κα6 λιμο6 om. G
5ξμο6 : α4ξμο6 L C F1 P H K, fort. recte 30 �κμιμο�μενο« (�κμαιν�μενο« H) το$νψν : τοι-
γαρο(ν κ5ντε(!εν μιμο�μενο« C τ�ν om. H 31–32 5ρξηγ�ν – α,ρωσε0« om. H
33 μ»λλον δ� om. P 8 ΙαννCν : A0 G F1 : AαννVν C s >λλον H 34 κα6 γοητε$αι« om. C
αAσξοψργ$αι« T P Ψτωρα« H 35 α4τY (sic L) : α4το( G P H K : αψτ F1
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τρι/ρξην, κα6 το�« σ�ν α4τY �πισκ�ποψ« �νGπιον τV« σψγκλτοψ κα$
φησι1 �στε σαφ<«, h« 5νωστησ/ν τινε« λωγοντε« μC δε�ν προσκψνε�σ!αι
τ�« εAκ�να«. ε4!�« δ� E ,ερ�« Ε4!�μιο« Σ/ρδε0ν παρρησιασ/μενο« �κ τV«
!ε$α« γραφV« �πεστ�μισε τ�ν 5λιτριον. με! 8 Sν κα6 Υε�δ0ρο«, E !ερμ�«
τV« Bρ!οδο#$α« πρ�μαξο« κα6 τ<ν Στοψδ$οψ Uγο�μενο«, ?φη1 μC παρασ/-
λεψε, βασιλε(, κατ/στασιν �κκλησιαστικν. σο6 μ�ν γ�ρ U τV« πολι-
τε$α« κατ/στασι« κα6 U το( στρατοπωδοψ �πιστε�!η1 το�τ0ν φρ�ντιζε
κα6 τCν �κκλησ$αν ?ασον μωνειν �ν Bρ!οδο#$l. 7 E δ� τ�ραννο« το�τ0ν
5κο�σα«, %περζωσα« τY !ψμY κα6 λε�ντιον E πι!κειο« βρ�#α« κα6
π/ντα« με! 8 "βρε0« 5πελ/σα« κα6 τ�ν μωγαν Νικηφ�ρον τV« π�λε0«
�#εGσα« κα6 περιορ$σα«, hσα�τ0« κα6 Υε�δ0ρον τ�ν Στοψδ$οψ �#ορ$σα«,
Υε�δοτον τ�ν Κασσιτηρ»ν τY πατριαρξε$8 5πεκατωστησεν. 8 ?κτοτε
οIν τ�ν !ψμ�ν κα6 τ�ν δ�λον τV« χψξV« α4το( �κξωα« το�« σψμμ�σται«
α4το( κα6 5σελγωσιν Ψαψτ�ν κατεπ$στεψσεν, οxτινε«, �πε6 α4τY προσ-
8κειG!ησαν, τρ$α %πω!ηκαν α4τY τ� %πεσξημωνα κα6 α4τY στεργ�μενα1
τV« Bρ!οδ�#οψ π$στε0« Uμ<ν τCν >ρνησιν, τ<ν !ε$0ν εAκ�ν0ν τCν
κα!α$ρεσιν, τ<ν ε4σεβο�ντ0ν τCν δ$0#ιν. 9 τα�ται« οIν τα�« 5π/ται«
πεισ!ε6« E μαται�φρ0ν, 5ναπτερ0!ε6« E δε$λαιο« τ' ταλαιπGρ8 Eρμ'
πρ<τον μ�ν κα!αιρε� π»σαν ,ερ�ν τV« �κκλησ$α« 5ναστλ0σιν, κ5ντε(-
!εν το�« ε%ρισκομωνοψ« ?ξοντα« εAκ�να« Ξριστο( T τινο« 4γ$οψ δεινα�«
τιμ0ρ$αι« κα6 !αν/τ8 κατεδ$καζε, κα6 πολλο�« �νδ�#οψ« κα6 περιφανε�«
πεφ�νεψκε, μοναξο�« τε Eμο$0« 5πε$ροψ« τY !αν/τ8 παρωδ0κεν.
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45–47 mense Mart. vel April. a. 815 (cf. § 3)

§ 7: cf. Georg. Mon. 780.3–8; ps.-Sym. 608.21–609.13; Vit. Nic. Stud. 881Asqq. 44 λε�ντιον …
βρ�#α«: locus communis (cf. supra, cap. 121, § 8; Vit. Nic. Stud. 884B) § 8–9: cf. Script. Inc.
354.13–355.61 (cf. 361.14sqq.) § 8: cf. Georg. Mon. 782.12–783.3 § 9: cf. Georg. Mon.
783.6–788.8

T[L] G C[F1]PH[K]

38 post Ε4!�μιο« add. E F1 P 39 Sν : Jν G F1 H 41–42 πολιτε$α« : βασιλε$α« C
42 το�τ0ν : το�τ0 H 44 E πι!κειο« : tπι!κιον H 45 "βρε0ν C 46 κα6 περιορ$σα«
om. H τ�ν : τ<ν C P K : non adhib. F1 47 Υε�δοτον : !ε�δ0ρον H κασσιταρ�ν G 5πε-
κατωστησεν : 5ποκατωστησεν C : 5πεκατωστησαν P 49 5σελγωσιν : 5πατε<σιν C �πε6 :
�π6 G F1 H : om. C : non adhib. L α4τY : α4τ�ν P 49–50 post προσ8κειG!ησαν (προσοικ-
H) add. κα6 C 50 τ� om. H %πεσξημωνα (sic L, sed aliter) : %ποσξημωνα G : �πεσξιμωνα F1 :
πεπο!ημωνα P H K 52 post κα!α$ρεσιν add. κα6 C P H 53 πει!ε6« H post μαται�φρ0ν
add. κα6 (κα6 – δε$λαιο« : κα6 δε$λαιο«1 5ναπτερ0!ε$« τε C) C P H K 54 πρ<τα G κα!αιρε� :
κα!α$ρει F1 P H K 55 εAκ�να T 56 καταδικ/σαι P post περιφανε�« add. >νδρα« C
57 μοναξο�« τε (τε om. P H K) Eμο$0« 5πε$ροψ« τY (τY om. H) – παρωδ0κεν (παραδωδ0κεν
P H K) : μοναξο�« τε 5πε$ροψ« Eμο$0« E τCν χψξCν τε!ανατ0μωνο« �!αν/τ0σε C : om. G F1
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10 ΜιξαCλ δω, E τCν το( �#κοψβ$τοψ τ/γματο« 5ρξCν διωπ0ν, διεβλ!η
τY βασιλε� h« κατ 8 α4το( βοψλεψ�μενο«1 Sν εAρκτ' κα6 πωδαι« ε^ξε
τηρο�μενον. τV« δ� γενε!λ$οψ το( Σ0τVρο« Uμωρα« �νστ/ση« το(τον
tβοψλ!η τ' νψκτ6 5νελε�ν. κ0λψ!ε6« δ� παρ� τV« Aδ$α« γψναικ�« δι� τCν
ΨορτCν ε�ασεν α4τ�ν. E δ� ΜιξαCλ �ν τ' εAρκτ' nν, το(το μα!]ν π»σι
το�« μετ 8 α4το( σψμβο�λοι« �μνψσεν, h« εA μC σποψδ/σετε �#ελε�ν με τV«
φροψρ»«, π/ντα« %μ»« καταμην�0 τY βασιλε�. 11 oν δ� μετ 8 α4τ<ν κα6
E το( παλατ$οψ παπ$α«, σψγγενC« Fν το( Μιξαλ. ο@τοι τ' νψκτ6
Eπλισ!ωντε«, ?νδο!εν τ� #$φη φορο(ντε«, το( παπ$οψ 5νο$#αντο«, h«
,ερε�« μετ� φελ0ν$0ν εAσVλ!ον. το( δ� βασιλω0« �ν τ' �κκλησ$l
εAσελ!�ντο«, εAσπηδσαντε« κα6 το(τον ξειρ0σ/μενοι μεληδ�ν κατωκο-
χαν, 5πορρ#αντα τCν 5ν�σιον α4το( χψξCν �ν τY παλατ$8, �ν u
ο4δε6« τ<ν πρ� α4το( βεβασιλεψκ�τ0ν 5νaρητο. 12 α4τ' δ� τ' :ρl
�ν τ' εAρκτ' 5πελ!�ντε« �#/γοψσι τ�ν ΜιξαCλ κα6 εAσ/γοψσιν �ν τ' Ψορ-
τ', 5ντ6 δεσμοφ�ροψ στεφηφ�ρον, h« πληρ0!Vναι �π 8 α4τY τ� το(
χαλμο( λ�γιον1 τ� Ψσπωρα« α4λισ!σεται κλαψ!μ�« κα6 εA« τ� πρ0�
5γαλλ$ασι«. 13 μετ� δC τα(τα ’ρακ$οι« ε4τελωσι περιβαλ�ντε« τ� το(
5λιτηρ$οψ μωλη κα6 εA« 5κ/τιον �μβαλ�ντε« τ� παμμ$αρον α4το( σ<μα
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68–70 Leo V. occisus est 25.12.820

§ 10–13: cf. Georg. Mon. 788.9–789.10 § 10: cf. ps.-Sym. 609.22sqq.; 619.3sqq.; Genes. I.17;
I.18 (61–62 κ0λψ!ε6« – α4τ�ν) 62–65 E – Μιξαλ: cf. Genes. I.19 § 11: cf. Genes. I.20; Vit.
Nic. Stud. 889A–B § 12–13: cf. Genes. I.21 73–74 τ� Ψσπωρα« – 5γαλλ$ασι«: Ps. 29(30).6

T[L] G C[F1]PH[K]

58–59 ΜιξαCλ – βασιλε� : διεβλ!η δ� α4τ< μιξαηλ E τCν �#κοψβ$τοψ τ/γματο« 5ρξCν
διωπ0ν C 58 το( : τ<ν F1 : om. (C) K �#κοψβ$τοψ (sic L) : �#ικοψβ$τοψ T : �κσκοψβ$τοψ G :
�#κοψβ$τ0ν F1 : �#κοψβιτ�ρ0ν H 59 post Sν add. �ν C κα6 om. G 59–60 ε^ξε τηρο�με-
νον : τηρο�μενο« C 60 το( Σ0τVρο« Uμωρα« : Uμωρα« το( σ0τVρο« H 61 post tβοψλ!η
add. μ�ν C 61–62 κ0λψ!ε6« – ε�ασεν (ε�ασαν G) α4τ�ν : �κ0λ�!η δ� παρ� τV« Aδ$α« γψναι-
κ�« δι� τCν Ψορτν1 μ»λλον δ� παρ� τV« !ε$α« δ$κη«1 τV« ο4κ �π6 πολ� 5νεξομωνη«
4μαρτ0λ<ν e/βδ0 κλVρον δικα$0ν μαστ$ζεσ!αι, κα6 ε�ασεν α4τ�ν C 62 ΜιξαCλ om. C
63–64 μC (μC : ο4 T L) – π/ντα« : γε τV« φροψρ»« �#ελε�ν με μC σποψδ/σητε, π/ντα τ� βοψ-
λεψ!ωντα κα6 C 63 σποψδ/σετε : σποψδ/σεται T F1 : σποψδ/σητε C : σποψδ/σατε P :
σποψδ/ζεται K �#ελε�ν με : �#ελε�ν με 5π� P : με �#ελε�ν H 65 τ' νψκτ6 : βοψλCν
ποιησ/μενοι1 κα6 νψκτ�« C 66 post Eπλισ!ωντε« add. κα6 L P H K ?νδο!εν – φορο(ντε« :
?νδον τ� #$φη φωροντε«1 κα6 C post παπ$οψ add. το�τοι« C 67 post ,ερε�« add. το( πα-
λατ$οψ C φελλ0ν$0ν C 68 post εAσελ!�ντο« add. παρεψ!� C 69 5νοσ$αν C
70 5νρηται C 71–72 �ν τ' Ψορτ' : α4τ�ν �ν τ< παλατ$01 ε^! 8  ο"τ0« �ν τV �κκλησ$α
5γαγ�ντε« C 72 post στεφηφ�ρον (στεφειφ�ρο« H) add. 5πετωλεσαν C πληρ0!Vναι :
πληρ0!�ν P H K 73 χαλμοδο( T L 74 δC : δ� G H περιβαλ�ντε« : περιβαλλ�ντε« T F1
P H : non adhib. L 74–75 (cf. Georg. Mon. 789.6–8) τ� – �μβαλ�ντε« τ� παμμ$αρον α4-
το( σ<μα (τ� παμμ$αρον α4το( σ<μα om. C) (sim. exhib. L) : τ� το( 5λητηρ$οψ σ<μα εA«
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κατ� τCν καλοψμωνην ΠρGτην νVσον �κφωροψσι κα6 κατορ�ττοψσιν,
?ν!α κα6 το�« πα�δα« α4το( 5ποκε$ραντε« μον/σαι πεποικασιν.

129 ΜιξαCλ E 8Αμορρα�ο«

ΜιξαCλ E 8Αμορρα�ο« �βασ$λεψσεν ?τη η', μVνα« !'. 2 S« μικρ�ν τι τV«
προκατασξο�ση« κακ$α« %πενδο�«, _σον το�« �ν εAρκτα�« κα6 π�νοι«
κα6 �#ορ$αι« �λεψ!ερ$αν τε κα6 >νεσιν BνειρGδη φαντ/ζεσ!αι, τ� το(
προηγησαμωνοψ δψσσεβο(« %πω!αλπε !εοστψγ�« φρ�νημα. Eμο$0« γ�ρ
τY α4τY περιεπ/ρη τV« δεινV« α,ρωσε0« 5γκ$στρ8 �# 5κροτ/τη«
5λογ$α« κα6 5παιδεψσ$α«. _!εν �π6 σελεντ$οψ ?φη1 ο, μ�ν οIν πρ� Uμ<ν
�ρεψνησ/μενοι τ�ν �κκλησιαστικ�ν !εσμ�ν τ<ν δογμ/τ0ν τ�ν περ6
α4τ<ν εAσπραξ!σονται λ�γον, εA καλ<« s κακ<« �!ωσπισαν. Uμε�«
δω, �ν u τCν �κκλησ$αν ε"ρομεν βαδ$ζοψσαν, �ν το�τ8 κα6 διαφψλ/ττειν
προκρ$νομεν. 3 oν δ� α4τY πα�« �# Ε4φροσ�νη« Bν�ματι Υε�φιλo«, Sν
κα6 ?στεχεν �ν τ' Μεγ/λ+ �κκλησ$l. 4 �φ8 ο@ Υ0μ»« E 5ντ/ρτη« �κ τ<ν
8Ανατολικ<ν μερ<ν 5π/ρα« Tδη κα6 λα�ν 5γψρτGδη κα6 �π$μικτον �πι-

5

10

2 Michael II. regnavit 25.12.820–2.10.829 § 3: Theophilus coronatus est 24.3 vel 12.5.821 § 4
(coniuratio Thomae Slavi): fort. ab ineunte a. 821

§ 1: cf. Georg. Mon. 792.7–8; ps.-Sym. 620.8–9 § 2: cf. Georg. Mon. 792.9–793.1; ps.-Sym.
620.11–19; Genes. II.14; Vit. Nic. Stud. 889B–C; 897D–900A; Vit. Th. Stud. 304C; 317A–D
§ 3: cf. ps.-Sym. 621.3–4 § 4–5: cf. ps.-Sym. 621.4–23; Vit. Nic. Stud. 900A § 4: cf. Georg.
Mon. 793.7–797.16

T[L] G C[F1]PH[K] a § 4 T[L] G [C][F1]PH[K]

5κ/τιον �μβαλ�ντε« τ� παμμ$αρα α4το( μωλη G : τ� παμμ$αρον α4το( σ<μα T F1 H K (an
omissio per homoeotel.? vide introd. III.3.1.1) 76 κα6 κατορ�ττοψσιν : κα6 κατακρ�πτοψσιν
H : om. G 77 post πεποικασιν (πεποικεσαν C) add. οi τCν το( πατρ�« α4τ<ν αxρεσιν
κα6 5σωβειαν 5!ετσαντε«, �# 5καν!<ν e�δα 5νεδε$ξ!ησαν1 π/ση 5ρετV κοσμο�μενοι κα6
κατ� !ε�ν ζ<ντε« C cap. 129.1 ΜιξαCλ E 8Αμορρα�ο« : μιξαλ G : μιξαCλ E τραψλ�« ?τη η
μVνα« ! in mg. C : βασιλε$α μιξαCλ το( τραψλο( F1 : μιξαCλ E 5μορρα�ο« E τραψλ�« P : om. L
2 post 8Αμορρα�ο« add. E τραψλ�« (E 8Αμορρα�ο«, E τραψλ�« : E τραψλ�« E �# 5μ0ρ$οψ C : E
�#αμ0ρ$οψ τραψλ�« F1) C F1 P H K 3 προκατασξο�ση« (sic L) : προκατεξο�ση« G : κατ-
εξο�ση« F1 %πενδ�« P H K _σον : S« F1 P : δο�« H K π�νοι« : ποινα�« G 4 >νεσιν : >φε-
σιν H 5 δψσσεβο(« (-�« C) %πω!αλπε !εοστψγ�« : !εοστψγ�« %πω!αλπε κα6 !εοστψγ�« Eμο(
κα6 δψσσεβ�« κα6 5ν�σιον H 6 α4τY : α4το( H τV« om. G 7 ο, : εA H 8 εAρηνεψσ/με-
νοι H τ<ν : τ�ν T 8–9 τ�ν περ6 α4τ<ν (sic L) : τ�ν περ6 α4τ�ν T H : τ<ν περ6 α4τ<ν F1 P
9 εA καλ<« s : s καλ<« s G : εA καλ<« εA H 10 δω om. G ε"ρ0μεν G H το�τ8 (το�τ F1) :
το�τοι« P H K διαφψλ/ττεσ!αι P H K 12 post ?στεχεν add. εA« βασιλωα H 13 5γψρ-
τGδη : 5νηρτGδη H
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σψρ�μενο« �π6 τ� Βψζ/ντιον �κ$νησεν, τV« βασιλε$α« παρ8 5#$αν �φιωμενο«.
�κ γ�ρ τV« ’Ρ0μα$0ν γV« EρμGμενο«, δψσγεν« τε κα6 5φανC« nν, πρ�«
τ� μωρη τV« Σψρ$α« 5φ$κετο, Κ0νσταντ�νον Ψαψτ�ν μετονομ/σα« κα6 ψ,�ν
ΕAρνη« τV« βασιλ$σση«, κ5ντε(!εν πολλο�« τ<ν βαρβ/ρ0ν κα6 Ξρισ-
τιαν<ν 5πατσα« κα6 λα�ν >πειρον σψνα!ρο$σα« �πaει τ' Κ0νσταν-
τινοψπ�λει μεγαλαψξ<ν �π6 τY πλ!ει το( λαο(, μC �ννοσα«, h« ο4
σzζεται βασιλε�« δι� πολλCν δ�ναμιν. �π�ρ!ει το$νψν τCν Κ0νσταντι-
νο�πολιν �φ8 qνα ξρ�νον, τ<ν πολιτ<ν γεννα$0« 5ντιταττομων0ν κα6
τειξομαξο�ντ0ν κα6 ναψμαξο�ντ0ν. τ�« γ�ρ πλε$στοψ« να(« �πψρ-
π�λησαν κα6 το�« λογ/δα« τ<ν πολεμ$0ν �τροπGσαντο. E δ� 5μηξαν$l
περιεξ�μενο«, τCν π�λιν 5φε6« �π6 τCν Υρ}κην �ξGρει τα�την ληmζ�με-
νο«. E δ� ΜιξαCλ τV« π�λε0« %πε#ελ!]ν μετ� πλε$στη« δψν/με0« πρ�«
α4τ�ν �#Gρμησε κα6 δC παρακα!$σα« βραξ�ν τινα καιρ�ν κα6 το(τον
5μογητ6 ξειρ0σ/μενο« κα6 5κρ0τηρι/σα« α4το( ξε�ρα« κα6 π�δα«
κα6 ο"τ0« 5νασκολοπ$σα« κατωπαψσε τ�ν �ν τρισ6ν ?τεσι δι8 α4το(
κατ/ρ#αντα κα6 διαρκωσαντα ξαλεπ�ν κα6 �μφ�λιον π�λεμον. 5 5σξο-
λοψμωνοψ δ� ΜιξαCλ πρ�« τ�ν 5ντ/ρτην Υ0μ»ν κα6 τ' πρ�« το(τον
φροντ$δι παντ�« >λλοψ καταφρονσαντο« Κρτη κα6 Σικελ$α κα6 α,
καλο�μεναι Κψκλ/δε« νVσοι τV« τ<ν ’Ρ0μα$0ν 5ρξV« περι+ρω!ησαν �#
5Αφρ0ν τε κα6 8Αρ/β0ν, λαβ�ντ0ν 5ρξCν >ρτι πρ<τον δι� τ�« το( λαο(
4μαρτ$α« κα6 τCν τ<ν κρατο�ντ0ν δψσσωβειαν ταπεινο(ν κα6 %π� ξε�ρα
σφ<ν >γειν τ� τ<ν Ξριστιαν<ν πρ/γματα. 6 �ν το�τοι« )ντ0ν κα6
ο"τ0 τ<ν πραγμ/τ0ν διακειμων0ν ΜιξαCλ μ�ν �κ δψσοψρ$α« κα6 τV«
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20–25 (obsidio C/poleos a Thoma Slavo): fort. a mense Dec. a. 821 usque ad mensem Nov.a.
822 § 5: fort. ab a. 824 vel 826

15–20 �κ – δ�ναμιν: cf. Genes. II.4 19–20 ο4 – δ�ναμιν: Ps. 32(33).16 20–25 �π�ρ!ει –
ληmζ�μενο«: cf. Georg. Mon. 794.27–797.1 20–23 �π�ρ!ει – �τροπGσαντο: cf. Genes. II.5
23–29 E – π�λεμον: cf. Genes. II.8  § 5: cf. Genes. II.10  § 6: cf. Georg. Mon. 792.8–9; ps.-
Sym. 624.9–14

T[L] G [C][F1]PH[K]

17–18 κα6 Ξριστιαν<ν : κατ� ξριστιαν<ν G 18–19 �πaει (�πε$η T) τ' Κ0νσταντινοψ-
π�λει : �π6 τCν κ0νσταντ�νοψ nξετ0 H 19 post μC add. τ� %π� το( προφτοψ 5δGμενον
H 21 �φ 8  qνα ξρ�νον : �π6 τρισ6 ξρ�νοι« F1 P K : �π6 ξρ�νοι« τρισ$ H 5ντιταττομων0ν :
5ντιπαρατταττομων0ν T : 5ντιτταμων0ν H 22 πλε$στα« G 25 πλε$στοψ« T 26 δC
om. H περικα!σα« T βραξ�ν τινα καιρ�ν : τιν� βραξ�ν ξρ�νον G 29 κατ/ρ#αντα :
κατατ/#αντα G �μφ�λιον κα6 ξαλεπ�ν P H K 30 post δ� add. το( G πρ�« το(τον :
πρ� το�τοψ G : πρ�« το(το Combefis (vide Bekker et VI (Bibliographie), p. 132*sq.) 31 post
φροντ$δι add. πρ�« H καταφρονσαντα P 32 κψλ/δε« T τ<ν om. L H �# : �κ τ<ν H
33 >ρτι : 5ντ6 H 34 post δψσσωβειαν add. κα6 G 34–35 ξε�ρα σφ<ν : ξε�ραν 5φ Jν G
35 τ<ν om. H 35–36 �ν – διακειμων0ν om. C 35 το�τοι« : το�τ0ι G 36 ο"τ0« P H K
μ�ν : δ� C : om. G
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τ<ν νεφρ<ν 5λγηδ�νο« κακ<« 5πηλλ/γη το( ζVν. ?σξε δ� τCν 5ρξCν
5ντ 8 α4το( Υε�φιλο«, E ψ,�« α4το(, μετ� τV« μητρ�« α4το( Ε4φροσ�νη«.

130 Υε�φιλο«

Υε�φιλο« �βασ$λεψσεν ?τη ιβ'. 2 U δ� μτηρ α4το( Ε4φροσ�νη 5πο-
στε$λασα �ν π»σι το�« !ωμασιν Tγαγε κ�ρα« ε4πρεπε�« πρ�« τ� νψμφο-
στολVσαι Υε�φιλον, τ�ν ψ,�ν α4τV«. 5ναγαγο(σα δ� τα�τα« �ν τY πα-
λατ$8 εA« τ�ν λεγ�μενον Μαργαρ$την τρ$κλινον δωδ0κε τY Υεοφ$λ8
ξρψσο(ν μVλον, εAπο(σα, _τι εA« cν rν 5ρεσ!'«, �π$δο« το(το α4τ'.
3 oν δω τι« �# ε4γεν<ν �ν α4τα�« κ�ρη Bν�ματι 8 Ικασ$α, hραιοτ/τη π/νψ1
cν Aδ]ν Υε�φιλο« κα6 %περαγασ!ε6« α4τCν το( κ/λλοψ« ?φη, h« >ρα δι�
γψναικ�« �ρρ�η τ� φα(λα. U δ� μετ 8 αAδο(« π0« 5ντωφησεν1 5λλ� κα6
δι� γψναικ�« πηγ/ζει τ� κρε$ττονα. E δ� τY λ�γ8 τCν καρδ$αν πληγε6«
τα�την μ�ν ε�ασε, ΥεοδGρl δ� τ� μVλον �πωδ0κεν, οϊσ+ �κ Πα-
φλαγ�ν0ν. 4 στωφει δ� ΥεοδGραν �ν τY ε4κτηρ$8 το( 4γ$οψ Στε-
φ/νοψ, στεφ!ε6« κα6 α4τ�« dμα α4τ' %π� 8Αντ0ν$οψ πατρι/ρξοψ κα6 τY

5

10

37 2.10.829 (de obitu Michaelis II. vide Grierson, DOP 16 (1962), p. 56) cap. 130.2 Theophi-
lus regnavit 2.10.829–20.1.842  § 4: Theophilus uxorem duxit Theodoram ut vid. 5.6.830
(Treadgold, GRBS 16 (1975), p. 325–41) vel 12.5.821 (Brooks, BZ 10 (1901), p. 540–45)

§ 1: cf. Georg. Mon. 797.18–20; ps.-Sym. 624.15–17 § 2: cf. ps.-Sym. 624.17–21 (de hoc etiam
e.g. Vit. Philareti) § 3: cf. ps.-Sym. 624.21–625.5 9–10 5λλ� – κρε$ττονα: cf. Regn. I.11.12
§ 4: cf. ps.-Sym. 625.5–8

T[L] G [C][F1]PH[K] a § 2 TL G [C][F1]PH[K]

37 post ζVν add. 5πω!εντο δ� (δ� om. H) τ� σ<μα α4το( (5πω!εντο – α4το( : κα6 τ� σ<μα
α4το( �τω!η F1) �ν τY ναY τ<ν 4γ$0ν 5ποστ�λ0ν, τ�ν πατριαρξικ�ν !ρ�νον κατωξοντο«
?τι 5ντ0ν$οψ το( σψλα$οψ F1 P H K (sim. exhib. ps.-Sym. 624.11–12) ?σξον P H K
37–38 τCν 5ρξCν 5ντ 8  α4το( : τCν 5ρξCν �ν τα�τ C : τCν 5ρξCν 5ντ 8  F1 : 5ντ 8  α4το( τCν
5ρξCν P H K cap. 130.1 Υε�φιλο« : !ε�φmλο« ?τη ιβ in mg. C : βασιλε$α !εοφ$λοψ F1 : !ε�-
φιλο« E ψ,�« μιξαCλ το( 5μορρα$οψ P K : om. L 2 δ� : οIν L 4 α4τV« : α4το( L 5να-
γαγο(σα δ� : 5γαγο(σα G 5 λεγ�μενον Μαργαρ$την (μαρσαρ$την F1) τρ$κλινον : λε-
γομων0 μαργαρ$τη τρικλ$ν0 C : τρ$κλινον τ�ν λεγ�μενον μαργαρ$την P H K 6 rν om. G
F1 P : non adhib. C 5ρεσ!V« (-Vι« G) G K : 5ρεσ!ε�« T : 5ρεσ!ε6« F1 P H : non adhib. C
7 8 Ικασ$α (sic F1) : ε,κασ$α T : εAκασ$α L C : ,κασ$α G : κασ$α P 8 cν : v« ut vid. Gac κα6 om.
F1 P H K %περαψγασ!ε6« H α4τCν το( κ/λλοψ« : το( κ/λλοψ« τα�τη« L : το( κ/λλοψ«
α4τV« H >ρα : �ρα T : 5λη!<« H 9 κα6 om. G K 10 πηγ/ζη T 11 !εοδGραν G
�πωδ0κεν : �πιδωδ0κεν T L : 5πωδ0κεν H 13 κα6 pr. – α4τ' : dμα κα6 α4τ�« α4τV P H K
post %π� add. το( L
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το( γ/μοψ κα6 τY τV« βασιλε$α« στωφει τ' 4γ$l Πεντηκοστ', κ5κε�!εν
προVλ!ον �ν τ' Μεγ/λ+ �κκλησ$l φιλοτιμησ/μενοι ξρμασι πολλο�«
τ�ν πατρι/ρξην dμα τY κλρ8 τε κα6 τ' σψγκλτ8. 5 κα6 U μ�ν
εAρημωνη 8 Ικασ$α τV« βασιλε$α« 5ποτψξο(σα μονCν κατεσκε�ασεν, εA« cν
κα6 5ποκειραμωνη 5σκο(σα κα6 φιλοσοφο(σα κα6 ΥεY μ�ν8 ζ<σα
διετωλεσε μωξρι τωλοψ« ζ0V« α4τV«1 c κα6 σψγγρ/μματα α4τV« πλε�στα
καταλωλοιπεν. U δ� το( βασιλω0« μτηρ Ε4φροσ�νη Ψκοψσ$0« κατελ!ο(-
σα το( παλατ$οψ �ν τ' μον' α4τV«, — �πGνψμον τ� Γαστρ$α, Uσ�ξα-
ζεν. 6 �πο$ησεν δ� ,ππικ�ν Υε�φιλο« κα6 προσωτα#ε τY Ξαμοδρ/κοντι
Λωοντι, τY πρ0τοβεστιαρ$8 α4το(, 5γαγε�ν τ� πολψκ/νδηλον τ� �ν τ'
σφαγ' το( 8Αρμεν$οψ Λωοντο« #$φει διακοπων. το( ,ππικο( δ� τελεσ-
!ωντο« προσεκαλωσατο π»σαν τCν σ�γκλητον �ν τY λεγομων8 κα!$σ-
ματι κα6 τ� πολψκ/νδηλον �#αγαγ]ν κα6 %ποδε$#α« α4το�« ?φη1 E
εA« να�ν Κψρ$οψ εAσερξ�μενο« κα6 ξριστ�ν Κψρ$οψ φονε�0ν, τ$νο« �στ6ν
?νοξο«; U δ� σ�γκλητο« 5ποκρι!ε�σα ?φη1 >#ιο« !αν/τοψ �στ$ν, w δωσπο-
τα. κα6 ε4!�« �κωλεψσε το�« σ�ν τY πατρ6 α4το( ΜιξαCλ τ�ν Λωοντα
5ναιρσαντα« τ�ν "παρξον κατασξε�ν κα6 τ�« κεφαλ�« α4τ<ν �ν τ'
Σφενδ�ν+ 5ποτεμε�ν, πολλ� προβαλλομωνοψ« κα6 λωγοντα« >δικον ε^ναι
τCν τοια�την κρ$σιν1 κα6 γ/ρ, εA μC τY σY πατρ6 σψνηγ0νισ/με!α,
βασιλε(, ο4κ rν α4τ�« ν(ν oρ#α«. κα6 ο"τ0« �π 8 )χεσι π/ντ0ν τ�« κε-
φαλ�« 5πετμ!ησαν, προσξματι μων, h« εA« να�ν Κψρ$οψ τετολμηκ�τε«
ποισασ!αι τCν 5να$ρεσιν, τ' 5λη!ε$l δω, h« τ�ν σψναιρεσιGτην α4το(
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§ 5: cf. ps.-Sym. 625.8–13 § 6: cf. ps.-Sym. 625.14–19; Genes. III.1

TL G [C][F1]PH[K]

14 κα6 – στωφει om. G κα6 τY (τY om. L) τV« βασιλε$α« post στωφει transp. L κ5κε�!εν
om. G 15 προVλ!εν G (sic G ut vid.) P H K (προVλ! L F1, sed exhib. infra φιλοτιμησ/μενοι
(φιλοτιμησ/μενο G)) Μεγ/λ+ �κκλησ$l : 4γ$αι �κκλησ$αι τVι μεγ/ληι G φιλοτιμησ/με-
νο« P H K (G per comp.) 16 τ< πατρι/ρξη H τε κα6 : σ�ν H 17 εAρημωνη : εAρνη L
8 Ικασ$α (sic F1 : ,κασ$α G) : εAκασ$α T L C : κασ$α P 5ποτψξο(σα τV« βασιλε$α« L
19 τωλοψ« om. L 21 — : c T L C H : om. F1 22 Υε�φιλο« (sic F1) : E !ε�φιλο« (�πο$ησεν δ�
,ππικ�ν Υε�φιλο« : E δ� !ε�φιλο« ,ππικ�ν ποισα« C) C P τY om. L 24 8Αρμεν$οψ :
5ρμεν$η T post Λωοντο« add. �ν τ<ι να<ι το( παλατ$οψ L ,ππικο( δ� : δ� ,ππικο( F1 P H
K 26 κα6 alt. – ?φη : ?φη %ποδε$#α« α4το�« το(το H 27 Κψρ$οψ : κ�ριον L 27–28 �στ6ν
?νοξο« : ?ξει καταδ$κη« κρ�μμα H 28 5ποκρι!ε�σα om. L >#ιο« : ?νοξο« G 29–30 �κωλεψ-
σε – κατασξε�ν : τ< %π/ρξ0 διεκελε�σατο κατασξε�ν το�« σ�ν τ< πατρ6 α4το( μιξαCλ
τ�ν λωοντα 5ναιρσαντα« L 30 5ναιρσαντα« (sic C) : 5νελ�ντα« G F1 P H K "παρξον
(sic F1 : de L cf. supra) : ?παρξον C P H K 31 σφενδ�νι G post 5ποτεμε�ν add. προφασι-
ζομωνοψ« κα6 H 32 τY σY πατρ6 : τ< πατρ6 G : τ< πατρ$ σοψ H …]ηγ0νισ/με!α L
(non vid. σψν : spatium fere 10 litterarum reliquit L) 33 w βασιλε( H ο"τ0« : ο@το« T
35 5να$ρεσιν : αxρεσιν P δω om. G
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κα6 Eμ�φρονα εA« 5σωβειαν 5ποκτε$ναντε«. 7 ε�ξετο γ�ρ E 5λιτριο«
τV« �κε$νοψ !εοστψγο(« α,ρωσε0« κα6 τV« ε4σεβε$α« 5πε$ξετο τ<ν 4γ$0ν
εAκ�ν0ν τ�« μ�ν κατασπ<ν, τ�« δ� 5νορ�ττ0ν, κα6 το�« �π 8 ε4λαβε$l μο-
ναξο�« �#ορ$ζ0ν κα6 αAκιζ�μενο«. 8 το�τ8 τY Υεοφ$λ8 προσωφψγε
Υε�φοβο« E Πωρση« dμα τY πατρ6 α4το( μετ� Περσ<ν ξιλι/δ0ν δεκα-
τεσσ/ρ0ν, ο?« διωνειμεν ο@το« �ν το�« !ωμασι κατασκηνGσα« κα6 εA«
το�ρμα« 5ποκαταστσα«, αi μωξρι το( ν(ν λωγονται το(ρμαι Περσ<ν.
α4τ�ν δ� τ�ν Υε�φοβον εA« 5δελφCν ΥεοδGρα« α4γο�στη« γαμβρ�ν
εAσεποισατο. 9 φιλ�κοσμο« δ� Fν E α4τ�« Υε�φιλο« κατεσκε�ασεν δι�
το( >ρξοντο« το( ξρψσοξε$οψ, λογι0τ/τοψ π/νψ )ντο« κα6 σψγγενο(«
8Αντ0ν$οψ πατρι/ρξοψ, τ� τε Πενταπ�ργιον κα6 τ� δ�ο μωγιστα )ργανα
Eλ�ξρψσα, διαφ�ροι« λ$!οι« κα6 %ελ$οι« καλλ�να« α4τ/, δωνδρον τε ξρψ-
σο(ν, �ν u στροψ!ο6 �φεζ�μενοι δι� μηξανV« τινο« μοψσικ<« �κελ/δοψν.
�καινο�ργησε δ� κα6 τ�« βασιλικ�« στολ�« E βασιλε�«, 5νανεGσα« κα6
ξρψσοgφ/ντοψ« κατασκεψ/σα« το�« λεγομωνοψ« λGροψ« κα6 τ� λοιπ�
π/ντα. 10 δικαιοσ�νην δ� κοσμικCν προσποιο�μενο« E τCν π$στιν κα6
τCν ε4σωβειαν πλωον %π�ρ το�« πρGην βασιλε�σαντα« 5δικσα«, προσ-
ελ!ο�ση« α4τY γψναικ�« ξρα« �ν Βλαξωρναι« (?!ο« γ�ρ oν α4τY �κε�-
σε 5πωρξεσ!αι) κα6 βοησ/ση«, h« 5δικο�το παρ� το( τV« α4γο�στη«
5δελφο( Πετρ0ν», δροψγγαρ$οψ τV« β$γλη« )ντο« (%χο� γ�ρ τ� Ψαψτο(
οAκματα κα6 το�« κτ$σμασι καινοψργε�, τ� �μ� δ� σκοτ$ζει κα6 εA« τ�
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§ 7 (renovata persecutio orthodoxorum): fort. ab a. 832 exeunte vel a. 833 ineunte § 8 (fuga
Theophobi in Byzantinos): a. 834 ineunte

§ 7: cf. ps.-Sym. 625.19–21; Genes. III.19; Vit. Nic. Stud. 900C § 8: cf. ps.-Sym. 625.22–626.3;
Genes. III.3 § 9: cf. ps.-Sym. 627.10–16 § 10: cf. ps.-Sym. 627.17–628.3

TL G [C][F1]PH[K]

36 post 5λιτριο« add. :σπερ ?φημεν L 37 κα6 – 5πε$ξετο om. G post τ<ν add. δ� G
38 5νορ�ττ0ν : κατορ�ττ0ν P H K (cf. ind. verb. Byz.) 38–39 κα6 – αAκιζ�μενο« om. G
39 τY om. G 41 ο@το« om. H 42 μωξρι το( : μωξρι C : κα6 μωξρι το( F1 P K : κα6 μωξρι κα6
H 43 5δελφV« G 44 εAσεποισατο (sic C) : �ποισατο G F1 H E om. G 45 ξρψσοξε$οψ
(ξρψσοξ$οψ F1) : ξρψσοξ�0ν C : fort. scrib. ξρψσοξοε$οψ sec. Tafel (cf. infra, cap. 136.117–18)
_ντ0« T 46 post τε (τε om. F1 P H K) add. λεγ�μενον C F1 P H K post Πενταπ�ργιον add. �#
5ρξV« F1 P H K κα6 om. H 47 %ωλοι« H K κατακαλλ�να« C F1 P H K 47–48 ξρψσο(ν :
ξρ�σεον C P H K : ξρψσωον F1 48 στροψ!$ον �φεζ�μενον G post �κελ/δοψν add. το( (το(
om. C) πνε�ματο« δι� κρψφ$0ν π�ρ0ν (π�ρ0ν : fort. σπ�ρ0ν F1) εAσπεμπομωνοψ (εAσπνεο-
μωνοψ C) C F1 P H K (sim. ps.-Sym.) 49 E βασιλε�« (sic F1) om. G C (C alium textum praebens)
50 κατασκεψ/σα« : κατακοσμσα« G 50–51 το�« λεγομωνοψ« λGροψ« (EλGροψ« H) –
π/ντα om. G 51 post π/ντα : add. 5ν�χ0σε δ� κα6 τ� τV« π�λε0« τε$ξει1 μαξ!αλ� )ντα F1 :
add. κα6 τ� τV« π�λε0« τε$ξη ξ!αμαλ� )ντα 5ν�χ0σεν P H K δ� : τ� H K 52–53 προελ-
!ο�ση« H 53–54 ?!ο« – 5πωρξεσ!αι om. G 55 post δροψγγαρ$οψ add. κα6 L β$γλα« G C
F1  post γ�ρ add. ?φη L 56 κτ$σμασι : κτμασι K : !�πι"κτ$σμασι Kambylis
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μηδ�ν ε^ναι ποιε�, h« dτε ξρα« καταπεφρονημωνη«), παρεψ!� 5πωστειλεν
Ε4στ/!ιον κοια$στορα, τ�ν �π$κλην Μονομ/ξον, �ν τ' 8Ο#ε$l οAκο(ντα,
σ�ν Λωοντι τY το( Σψμβατ$οψ κα6 Δημητρ$8 τY ΚαμοψλιανY Aδε�ν, εA
τCν γψνα�κα τ� καινοψργο�μενον ο�κημα 5δικε�1 οi 5πελ!�ντε« κα6 !εα-
σ/μενοι τCν τοια�την 5δικ$αν κα6 βεβαι0!ωντε«, h« 5λη!V εAσι τ�
παρ� τV« γψναικ�« ’ρη!ωντα, %ποστρωχαντε« 5νγγειλαν τY βασιλε�.
κα6 �π 8 )χεσι το( βασιλω0« �λεγξ!ε6« παρ8 α4τ<ν E α4τ�« Πετρ0ν»«, �κ-
δψ!ε6« �ν τ' μωσ+ τV« Eδο( τ�πτεται τ� ν<τα σφοδρ<«. hρ$σ!ησαν δ� _
τε κοια$στ0ρ κα6 ο, 5ντιγραφε�« 5πελ!ε�ν κα6 μωξρι !εμελ$0ν �κδαφ$σαι
τ� α4το( οAκματα κα6 τ' γψναικ6 παραδο(ναι. 11 ο@το« 8Αλω#ιον τ�ν
8Αρμωνιον, u �πGνψμον Μοψσελω, 5νδρε�ον )ντα κα6 ’ρ0μαλωον, εAσε-
ποισατο γαμβρ�ν εA« Μαρ$αν, tγαπημωνην α4τY !ψγατωρα, ποισα«
α4τ�ν πατρ$κιον, μετ 8 Bλ$γον δ� κα6 μ/γιστρον. ε^τα %πολχει« τιν�« �π 8
α4τY σξ]ν h« Bρεγομων8 τV« βασιλε$α«, στρατηλ/την κα6 δο(κα Σι-
κελ$α« �#ωπεμχεν. οfα δ� το( φ!�νοψ Wδ$νοντο« Σικελο$ τινε« 5νελ!�ντε«
διωβαλον το(τον τY βασιλε�, h« τ� μ�ν τ<ν Ξριστιαν<ν το�« 8Αγαρηνο�«
προδ$δ0σι, κατ� δ� τV« βασιλε$α« σοψ μελετj. 12 �ν δ� τY μετα#�
τε!νηκψ$α« Μαρ$α«, τV« πεπο!ημωνη« τY βασιλε� !ψγατρ�«, τCν μ�ν
λ/ρνακα τα�τη« �# 5ργ�ροψ �κ�σμησεν κα6 τ�μον �λεψ!ερ$α« το�« προσ-
φε�γοψσιν �π 8 �γκλματ$ τινι τω!ηκεν (_νπερ >ργψρον μετ� τα(τα Λω0ν
E βασιλε�« 5νε$λετο �κ το( τ/φοψ), Υε�δ0ρον δ� 5ρξιεπ$σκοπον, τ�ν
�πιλεγ�μενον Κρ$!ινον, �ν τY καιρY τV« διαβολV« 8Αλε#$οψ �ν τ' π�λει
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§ 11: ca. ab a. 836; Alexius in Sicilia ca. a. 837–839 74 Maria, filia Theophili, obiit a. 839

§ 11–14: cf. ps.-Sym. 630.11–632.1

TL G [C][F1]PH[K]

57 καταπεφρονημωνα« G 57–60 παρεψ!� (παρεψ!� : ε4!�« C : κα6 παρεψ!� F1 P : παρεψ!�
δ� H) – 5δικε� om. G 58 τ�ν (τ�ν �π$κλην : τ�ν �πικεκλημωνον C) (sic C F1) : τ� L P H K :
non adhib. G Μονομ/ξον (sic C) : μοναξ�ν F1 P H K : non adhib. G 59 σ�ν Λωοντι τY :
σελωντιον τ�ν H το( Σψμβατ$οψ : σψμβ/ντη T : σψμβατ$0 L C : κα6 σψμβ/ντ F1 : non adhib. G
60 καινοψργη!�ν H 63 �π 8 )χεσι το( βασιλω0« om. G F1 παρ8 α4τ<ν om. L E α4τ�«
Πετρ0ν»« om. G 64 μωσ+ τV« Eδο( : an pro Μωσ+ EδY? τ� ν<τα om. H  65 �κδαφ$σαι
(�κδαφVσαι H) : �δαφσαι F1 : scrib. �δαφ$σαι : non adhib. C (vide introd. III.3.1.1) 66–67 τ�ν
8Αρμωνιον om. H 67 Μοψσελω (sic C) : μοψσοψλω T F1 68 α4τY : α4το( (tγαπημωνην
α4το( : τCν α4το( 5γαπητCν C) C F1 P K !ψγατωραν H 69 Bλ$γ0ν T %π�ληχ$ν τινα G
�π 8 : %π 8 H 70 τV« βασιλε$α« Wρεγ0μων0 H στρατηγ�ν P H K 71 5νελ!�ντο« T
72 διωβαλον (sic C F1 K) : διωβαλλον G H : διεβ/λοντο P τ<ν om. H το�« om. H K 73

τV« βασιλε$α« σοψ : τV« βασιλε$α« G : τV« σV« βασιλε$α« H  76 �γκλματ$ τινι : �γκλμα-
σι P 77–78 5ρξιεπ$σκοπον, τ�ν �πιλεγ�μενον (τ�ν λεγ�μενον L G F1 : τ� �π$κλην C H)
Κρ$!ινον (κρ$!ηνον L) : κρι!�νιον τ� �π$κλην 5ρξιεπ$σκοπον H
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)ντα προσκαλεσ/μενο« κα6 δο�« τ� �διον φψλακτ�ν 5πωστειλεν εA« Σι-
κελ$αν δο(ναι λ�γον 5πα!ε$α« 8Αλε#$8 κα6 5γαγε�ν πρ�« α4τ�ν. E δ�
5πελ!]ν κα6 τ' προσο�σ+ α4τY σψνωσει πε$σα« 8Αλω#ιον Tγαγε πρ�«
τ�ν βασιλωα1 Sν E βασιλε�« h« 5ντ/ρτην τ�χα« ?!ετο �ν δεσμ0τηρ$8,
δημε�σα« α4το( π»σαν τCν περιοψσ$αν. 13 E δ� 5ρξιεπ$σκοπο« τα(τα
!εασ/μενο« εAσVλ!εν �ν τY δεσμ0τηρ$8 κα6 π»σαν τCν α4το( περιοψ-
σ$αν 5νω!ηκεν 8Αλε#$8 εAπGν, _τι δι8 �μο( π/ντα πωπον!α« τ� δειν/. κα6
το( βασιλω0« κατ� τ� ?!ο« εA« Βλαξωρνα« 5πελ!�ντο« προλαβ]ν ?στη
?νδο!εν το( !ψσιαστηρ$οψ E 5ρξιεπ$σκοπο«, ,ερατικCν στολCν
tμφιεσμωνο«, κα6 το( βασιλω0« τ' σολωl πλησι/σαντο« dμα τ'
σψγκλτ8 φ0ν' μεγ/λ+ �φGνησεν E 5ρξιεπ$σκοπο«1 ?ντεινε κα6 κατ-
εψοδο( κα6 βασ$λεψε qνεκεν τ$νο«, w βασιλε(; αAδεσ!ε6« οIν E βασιλε�«
τCν σ�γκλητον ?φη1 qνεκεν 5λη!ε$α« κα6 πρα�τητο« κα6 δικαιοσ�νη«. E
δω1 κα6 πο$α δικαιοσ�νη �ν σο$, _τι δο�« �νψπ�γραφον λ�γον 8Αλε#$8 δι8
�μο( ο4κ �φ�λα#α« το(τον; E δ� βασιλε�« h« �λεγξ!ε$«, !ψμY τε κα6 Bργ'
5κατασξωτ8 κινη!ε6« το(τον το( !ψσιαστηρ$οψ βια$0« �#γαγε κα6
πληγ�« α4τY ο4 μετρ$α« �πι!ε6« �#Gρισεν, ο4 δι� τ� �λεγξ!Vναι %π 8
α4το( μ�νον, 5λλ� δι� τ� καταμα!ε�ν α4τ�ν τ�« 4γ$α« εAκ�να« τιμ»ν κα6
σωβεσ!αι κα6 τCν α4το( δψσσωβειαν κρψφα$0« διαβ/λλειν. 14 μετ 8 ο4
πολ� δ� �ν τ' Μεγ/λ+ �κκλησ$l παραγενομωνοψ κα6 το( πατρι/ρξοψ
α4τ�ν Bνειδ$σαντο« δι� τ�ν 5ρξιεπ$σκοπον Tγαγεν αI!ι« α4τ�ν μετ�
παρακλσε0«. το( δ� 5ν/#ιον τV« ,ερ0σ�νη« Ψαψτ�ν κρ$ναντο«, δι8 D
πωπον!εν, E βασιλε�« οAκον�μον τV« Μεγ/λη« �κκλησ$α« πεπο$ηκε κα6
8Αλω#ιον το( δεσμ0τηρ$οψ �κβαλ]ν 5πωδ0κεν α4τY π»σαν α4το( τCν
%π�στασιν, ?ξ0ν α4τ�ν �ν τιμ'. 15 oν δ� κα6 Μανοψλ, E Bνομαστ�τα-

80

85

90

95

100

81–82 reditus Alexii C/polim a. 839 99 rehabilitatio Alexii fort. a. 840

89–91 ?ντεινε – δικαιοσ�νη«: cf. Ps. 44(45).5 (?ντεινον κα6 κατεψοδο( κα6 βασ$λεψε qνεκεν
5λη!ε$α« κα6 πρα 1ψτητο« κα6 δικαιοσ�νη«) § 15: cf. ps.-Sym. 632.3–18; Genes. III.9

TL G [C][F1]PH[K]

79 φψλακτ�ν : �γκ�λπιον L C 82 h« : )ντα H post �ν add. τY P H K 83–85 E – δειν/
om. G 84 τCν α4το( : α4το( τCν H 85 π/ντα : τα(τα H πωπον!α« : πωπονφα« T : non
adhib. G C 86 εA« Βλαξωρνα« om. H 86–87 ?στη (?στι L) ?νδο!εν (?νδο!εν : ?μπροσ!εν G C
F1 P (H) K) – 5ρξιεπ$σκοπο« : E 5ρξιεπ$σκοπο« ?στη ?μπροσ!εν το( !ψσιαστηρ$οψ τCν H
88 tμφι�μωνο« H τ' alt. : τ<ι τV« (σψγκλητ) G 89 φ0ν' μεγ/λ+ (φ0νC μεγ/λη L) :
φ0νCν μεγ/λην P H K 91 τVι σψγκλτ0ι G 93 το(τον : τ�« σψν!κα« H 94 post
κινη!ε6« add. κα6 H %πε#γαγε L 95 ο4 pr. : ο4ξ6 L μετρ$α« : μετρ$0« P H K : ,καν�« C
96 δι� τ� καταμα!ε�ν : δι� τ� κα6 μα!ε�ν T : κα6 δι� τ� μα!ε�ν L C H : δι� τ� μα!ε�ν F1 : κα6
δι� τ� κα6 μα!ε�ν P K 97 κρψφ$0« C F1 P H K 98 παραγεν�μενο« H 99 �π$σκοπον G
α4τ�ν αI!ι« L 100 τV« ,ερ0σ�νη« Ψαψτ�ν : α4(%?)τ�ν τV« ,ερ0σ�νη« G 102 �κβαλ]ν
5πωδ0κεν : πεπο$ηκεν �#ελ!ε�ν, 5ποδεδ0κ]« G : �#αγαγGν, 5πωδ0κεν H 103 E om. G
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το« στρατηλ/τη« π/ντ0ν τ<ν �ν τ' 5νατολ', τιμGμενο« παρ� το( βα-
σιλω0«. ο@το« Μ�ρ0νι σψμβαλ]ν λ�γοψ« τιν/«, λογο!ωτ+ τε )ντι το(
δρ�μοψ κα6 πεν!ερY το( Πετρ0ν», διεβλ!η τY βασιλε� %ποβολ'
Μ�ρ0νο«, h« τV« βασιλε$α« Bρωγεται, κα6 �μελετ»το δειν� κατ 8 α4το(.
Λω0ν δ� E πρ0τοβεστι/ριο« %π�ρ το( ΜανοψCλ προmστ/μενο« κα6
φροντ$ζ0ν διεβεβαιο(το τY βασιλε�, h« χεψδV εAσι τ� κατ 8 α4το(
λεγ�μενα1 16 D μα!]ν ΜανοψCλ κα6 τCν BργCν το( βασιλω0« κα6 τ�«
διαβολ�« �κκλ$ν0ν, λ/!ρl τV« π�λε0« �#ελ!]ν μωξρι πψλ<ν κα6 το�«
δημοσ$οι« Bξμασιν �πιβ�« 5πVλ!ε φψγ�« μωξρι τ<ν κλεισοψρ<ν
Σψρ$α«, τ�« τ<ν xππ0ν Aγν�α« �κκ�πτ0ν, �δλ0σω τε το�« 8Αγαρηνο�«
τα(τα, h« βασιλω0« BργCν �κφε�γ0, κα6 ε� γε μC καταναγκ/σετε τCν
�μαψτο( π$στιν καταλιπε�ν, προσφε�γ0, %μ�ν. εA οIν ο"τ0 κα6 �π6
το�τοι« προσδωξεσ!ω με, λ�γον 5πα!ε$α« μοι 5ποστε$λατε. ο, δ� το(το
μεγ/λην ξαρ�ν δε#/μενοι, λ�γον 5ποστε$λαντε« προσεδω#αντο h« βα-
σιλωα ’Ρ0μα$0ν. 17 E δ� βασιλε�« τ�ν ΜανοψCλ προσρψωντα το�«
8Αγαρηνο�« μα!]ν �ν πολλ' !λ$χει κα6 5!ψμ$l γωγονε κα6 βοψλCν �ποιε�-
το μετ� 8 Ι0/ννοψ σψγκωλλοψ περ6 το�τοψ. E δ� ε^πεν1 εA προ!�μ0« βο�λει
τ�ν ΜανοψCλ πρ�« σ� �λ!ε�ν, w βασιλε(, α4τ�« �γ] qτοιμο« το(το ποιε�ν
ξρματα λαβ]ν κα6 πρ�« τ�ν 5μερμοψμνV σταλε6« h« δV!εν το�« �ν
εAρκτ' �πισκεχ�μενο« κα6 δεσμο�«, ?ξ0ν �νψπ�γραφον λ�γον παρ� τV«
σV« βασιλε$α«, u πε$σ0 τ�ν ΜανοψCλ εA« )χιν �λ!Gν. δοκ< δ� το(το
πρ/#ειν τY τε �νψπογρ/φ8 λ�γ8 κα6 τ' �μ' πει!ο� κα6 τ' ε4σεβε$l
�κε$νοψ κα6 τ� εAκ�« ε^ναι τV« πατρ$δο« α4τ�ν �ρ»ν. 18 E δ� βασιλε�«
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§ 16: fuga Manuelis in Arabas a. 829 sive ineunte a. 830 § 17–19: ca. a. 830

§ 17: cf. ps.-Sym. 632.18–633.4; Genes. III.10 § 18: cf. ps.-Sym. 633.4–8

TL G [C][F1]PH[K]

104 στρατηλ/τη« (sic C F1) : στρατιGτη« G : στρατηγ�« P H K 105 σψμβαλλ]ν H λο-
γο!ωτ+ τε )ντι : λογο!ωτην τε )ντα P 107 �μελωτα Η δειν<« G 111 �#ελ!]ν : �#ει]ν H
113 τε : δ� P : om. H 114 h« βασιλω0« : το( βασιλω0« G �κφε�γ0 : �κφψγGν Η ε� γε (γε
om. G) : Z γε L καταναγκ/σετε : κατ5ναγκ/σητε L : καταναγκ/σαιεν α4τ�ν C : καταναγ-
κ/σετω με F1 P K : καταναγκ/ζεται με H 115–16 κα6 �π6 το�τοι« om. G 117 ξαρ�ν :
ξ/ριν G post δε#/μενοι add. κα6 P H K post λ�γον add. 5πα!ε$α« α4τ�ν L �δω#αντο L
120 βο�λη L 121 ποιε�ν : ποιε�ν κα6 P H : ποι< κα6 K 122 5μερμοψμνV scripsi : 5με-
ροψμνV T P K : 5μερμοψμνCν L : 5μερψμνVν G : 5μερμοψμνVν C : 5μεροψμνCν F1 : 5μερο�μνην H
το�« om. G 123 ε,ρκτ<ι ut vid. G �πισκεπτ�μενο« L κα6 δεσμο�« om. G post ?ξ0ν add.
κα6 T L 124 u : S« F1 �λ!Gν : �λ!ε�ν P H K (εA« )χιν �λ!Gν : πρ�« e0μα$οψ« %ποστρωχαι C)
το(το : το�τ0 H 125 τY τε : τ�τε H �μο6 G 125–26 κα6 alt. – �ρ»ν om. G 126 τ� : τY
C, fort. recte (sic etiam Tafel) : non adhib. G τCν πατρ$δα H α4τ�ν (sic C, sed aliter) om. P
K : non adhib. G
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π/μπολλα ξρματα κα6 δ<ρα πρ�« τ�ν 5μερμοψμνV δο�« α4τY
5πωστειλεν. E δ� εAσελ!]ν μετ� πολλ<ν ξρημ/τ0ν κα6 κ�σμοψ παν-
το$οψ, :στε κα6 το�« 8Αγαρηνο�« �π6 τY πλο�τ8 α4το( �κπλαγVναι, τ�
δεσμ0τρια ’ρογε�σα« κα6 τ�ν πρ0τοσ�μβοψλον !εασ/μενο« �δψν!η
κα6 λ/!ρl σψνομιλVσαι τY ΜανοψCλ κα6 δο(ναι α4τY τ�ν �νψπ�γρα-
φον λ�γον κα6 τ� φψλακτ�ν το( βασιλω0«. 19 κα6 E μ�ν τα(τα πρ/#α«
%πωστρεχεν 5νγγειλω τε τY βασιλε�, _σα διεπρ/#ατο. E δ� ΜανοψCλ
�#αιτησ/μενο« τ�ν 5μερμοψμνV το( �#ελ!ε�ν κατ� ?!νοψ« τιν�« πολεμ$οψ
α4το�«, ?τψξε τV« αAτσε0«, κα6 λαβ]ν τ�ν το( 5μερμοψμνV ψ,�ν κα6
λα�ν πλε�στον 5πVλ!ε κα6 ν$κην μεγ$στην εAργ/σατο, κ5κ το�τοψ �ν
με$ζονι τιμ' s τ� πρ<τον κα!$στατο, κα6 π/ντα oν α4τ�« παρ� τY
5μερμοψμν' δψν/μενο«. 20 _!εν ?ξ0ν φροντ$δα πολλCν το( �#ελ!ε�ν �ν
’Ρ0μαν$l μετ� καιρ�ν τινα ε^πε πρ�« το�« δψν/στα« το( 5μερμοψμνV,
_τι �/ν μοι τ�ν ψ,�ν το( 5μερμοψμνV κα6 λα�ν παρω#ετε, �#ελ!]ν
%ποτ/#0 τCν ’Ρ0μαν$αν. ο, δ� μεγ$στην ξαρ�ν το(το Uγησ/μενοι κα6
τY προτωρ8 πλεονεκτματι κα6 το(το Tδη �λπ$σαντε« ε4!�« �#Gπλισαν
α4τ�ν κα6 κατ� ’Ρ0μαν$α« 5πωστειλαν. 21 E δ� �λ!]ν πλησ$ον το(
!ωματο« τV« 8ΑνατολV«, προσκαλεσ/μενο« το�« %ποξειρ$οψ« α4το( κα6
τ�ν ψ,�ν το( 5μερμοψμνV h« δV!εν διακινσ0ν κα6 κψνηγσ0ν,
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§ 20–21: reditus Manuelis fort. exeunte a. 830 § 19: cf. ps.-Sym. 633.8–17 133 E – § 22: cf.
Genes. III.17 § 20: cf. ps.-Sym. 633.17–21 § 21: cf. ps.-Sym. 633.21–634.9

TL G [C][F1]PH[K]

127 5μερμοψμνV (sic C) : 5μερψμνV G : 5μεροψμνCν F1 : 5μεροψμνV P K : 5μερο�μνην H
δο�« ante πρ�« exhib. H α4τY : α4τ�ν H 128 πολλ<ν (πολλ<ν τ<ν H) ξρημ/τ0ν :
ξρημ/τ0ν πολλ<ν L 129 �κπλαγVναι �π6 τ< πλο�τ0 α4το( P 130 πρ<τον σ�μβοψ-
λον G tδψν!η P 131 σψνομιλVσαι : Wμιλλε$σαι H α4τY : α4τ�ν T : om. H 132 τ�
φψλακτ�ν (φψλακτ�ν : �γκ�λπιον L) το( βασιλω0« : τ�ν λ�γον το( βασιλω0« σ�ν τ< φψ-
λακτ< H 133 5νγγειλω τε : 5ναγγε$λα« G : κα6 5νγγειλε P 134 5μερμοψμνV : 5μερψμ-
νV G : 5μερμοψμνVν C : 5μεροψμνCν F1 : 5μεροψμνV P K : 5μερο�μνην H τινο« ?!νοψ« H
135 α4το�« : α4τ<ν H κα6 λαβ]ν : καταλαβ]ν G 5μερμοψμνV (sic C) : 5μερμοψμνC ut vid.
L : 5μερψμνV G : 5μεροψμνC F1 : 5μεροψμνV P K : 5μερο�μνη H 136 μεγ$στην (sic C F1) :
μεγ/λην L G K εAργ/σατο : �πο$ησε P H K κ5κ το�τοψ : κα6 το�τοψ T : κα6 το�το G F1 :
non adhib. C 137 τY : το( F1 P H K 138 5μερμοψμν' (sic C) : 5μερψμνVι G : 5μεροψμνV F1
P K : 5μερο�μνη H πολλCν om. P H K 139 το( om. H 5μερμοψμνV (sic C) : 5μερψμνV G :
5μεροψμνV P K : 5μερο�μνη H : non adhib. F1 140 �/ν : h« >ν P H K 5μερμοψμνV (4μ- T) :
5μεροψμνV G P K : 5μερο�μνη H : non adhib. C F1 παρω#ητε T L 141 το(το (το�τ0 K)
ξαρ�ν T L 142 κα6 – �λπ$σαντε« om. G το(το : το�τ0 L K 142–43 �#Gπλισαν –
’ Ρ0μαν$α« : �#οπλ$σαντε« πρ�« e0μαν$αν H 144 %ποξειρ$οψ« α4το( : %π� ξε�ρα κα6
οAκειοτ/τοψ« α4τ< C : %ποξειρ$οψ« P H K 145 το( om. G 5μερμοψμνV (sic C : 4μ- T) :
5μεροψμνV G F1 P K : 5μερο�μνη H διακινσ0ν (διακονσ0ν L (H)) κα6 κψνηγσ0ν :
κψνηγσ0ν κα6 διακονσ0ν H post κψνηγσ0ν add. κα6 P (H) K
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π�ρρ0!εν τ<ν πολεμ$0ν γεν�μενο«, περιπλακε6« τY ψ,Y το( 5μερμοψμ-
νV κα6 καταφιλσα« α4τ�ν ε^πεν, _τι �γ] μ�ν 5πωρξομαι πρ�« τ�ν βα-
σιλωα τε κα6 τ� �δια, μηδ�ν τ<ν �ν τY β$8 προτιμσα« π$στε0« κα6 σψμ-
φψλετ<ν, σ� δ� μετ� τ<ν σ<ν h« μηδ�ν δειν�ν πε$σεσ!αι %ποπτε�οντε«
παρ8 Uμ<ν >πι!ι πρ�« το�« σο�«. κα6 ο@το« μ�ν ο"τ0 μετ� δακρ�0ν κα6
αAσξ�νη« %πωστρεχεν, E δ� ΜανοψCλ �ξGρει πρ�« τ�ν βασιλωα, προαπο-
στε$λα« α4τY τ�ν μην�σοντα. 22 E δ� βασιλε�« κα6 τ�ν μηνψτCν h«
5γα!<ν μεγ/λ0ν >γγελον Uγησ/μενο« ξρμασ$ τε κα6 5#ιGμασιν �φι-
λοφρονσατο, κα6 τ�ν Μανοψλ, h« >#ιον oν, %πεδω#ατο, μ/γιστρον
ε4!�« κα6 δομωστικον τ<ν σξολ<ν ποιησ/μενο« κα6 το�« α4το( πα�δα«
�κ το( 4γ$οψ βαπτ$σματο« 5ναδε#/μενο«. 23 το�τοι« �παρ!ε6« E βασι-
λε�« �#Vλ!ε μετ� ΜανοψCλ κα6 τV« σψγκλτοψ κα6 το( στρατο( παντ�«
κατ� τ<ν 8Αγαρην<ν κα6 ε4πετ<« τν τε Ζ/πετρον κα6 τ� Σαμοσ/τον,
πλο�τ8 κομ<ν κα6 δψν/μει τ�τε δι� τ� τ�ν 5μερμοψμνV �κε�!εν ε^ναι,
παραλαβ]ν �πανaει, τ' ν$κ+ κα6 το�« λαφ�ροι« γαψρο�μενο«. κα6 �λ!]ν
μωξρι το( Βρ�α προσωτα#εν οAκοδομVσαι παλ/τιον κα6 παραδε$σοψ«
φψτε(σαι κα6 "δατα 5γαγε�ν, D κα6 γωγονεν. 24 �κε�!εν δ� 5φικ�μενο«
εA« τCν π�λιν τ� λ/φψρα �!ρι/μβεψσεν, ,ππικ�ν ποισα« κα6 τ� πρ<τον
β/ιον πα$#α«, dρματι λεψκY μ�ν �ποξησ/μενο«, ξρGματι δ� τY βενωτ8
5μφιασ/μενο«. κα6 νικσα« �στεφανG!η, τ<ν δμ0ν �πιβοGντ0ν1 καλ<«
oλ!ε«, 5σ�γκριτε φακτ0ν/ρη. 25 το( δ� πατρι/ρξοψ 8Αντ0ν$οψ τε-
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165

§ 23–24: expeditio Theophili et Manuelis in Zapetra et Samosata mens. Mart.-Apr. a. 837

§ 22: cf. ps.-Sym. 634.9–12 § 23–24: cf. ps.-Sym. 634.13–22; Genes. III.11 § 25: cf. ps.-Sym.
635.1–9 (cf. Georg. Mon. 798.17–799.4)

TL G [C][F1]PH[K]

146 γιν�μενο« G τY ψ,Y : το( ψ,ο( H 146–47 5μερμοψμνV (sic C : 4μ- T) : 5μερμοψμνη L :
5μεροψμνV G F1 P K : 5μερο�μνη H 147 5πωρξ0μαι H 148 τε κα6 : κα6 F1 P : κα6 εA« H K
148–49 μηδ�ν τ<ν (μηδ�ν τ<ν (sic F1) : μηδ�ν C P H K (sed aliter C)) – σψμφψλετ<ν om. G
148 τY om. L F1 149 σ� : σο6 T H 151 πρ�« τ�ν βασιλωα �ξGρη H 152 μην�σοντα
(sic C F1) : μην�σαντα L P H K μηνψτCν : μην�σαντα F1 H 152–53 h« – Uγησ/μενο« om.
G 153 μεγ/λ0ν 5γα!<ν H 155 πα�δα« α4το( H 157 κα6 το( στρατο( παντ�« om. G
158 ζ/πετραν L K (F1 per comp.) Σαμοσ/τον : σαμοψσ/τον T P K : σαμ0σ/τον L F1 : τ�
σαμ�σατα C : σαμ�σατον H 159 τ� τ�ν : τ�ν το( G 5μερμοψμνV : 5μεροψμνV G : 5μερ-
μο( F1 : 5μεροψμνVν P : 5μερο�μνην H : 5μεροψμνCν K (5μερμοψμνV« C, sed aliter) ε^ναι om. G
160 �πανaει : �παν$η G : �παν$ει H λαφ/ροι« T 161 οAκοδομVσαι (sic F1 K : sic C, sed
aliter) : (0Aκ- G) οAκοδομη!Vναι L G H 162 γεγ�νασιν P H K δ� : τ� L : om. P H K : non
adhib. C 163 εA« : πρ�« L 164 ξρGματι δ� τY βενωτ8 (sic F1) : ξρGματα δ� τ<ι βαινωτ0ι
G : ξρ<μα δ� τ< βενωτ0 P : ξρ<μα δ� τ� βωνετον K : ξρ<μα δ� βωνετον H (ξρGματι – 5μφια-
σ/μενο« : ξρ<μ/ τε περιεβ/λετο βωνετον C) 165 τ<ι δμ0ι �πιβοGντ0ν G 166 φακ-
τον/ριε P 166–67 τελεψτσαντο« 5ντ0ν$οψ H
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λεψτσαντο« 5ντ 8 α4το( ξειροτονε�ται 8 Ι0/ννη« E σ�γκελλο«, xν 8 ε�π0, E
νωο« 8 ΙαννV« κα6 8 ΙαμβρV«, βεβοημωνο« �π$ τε μαγε$αι« κα6 λεκανομαντε$αι«
κα6 π/σ+ 5σεβε$l1 S« )ργανον �πιτδειον ε%ρε!ε6« τV« το( βασιλω0«
5σεβε$α« τε κα6 ’ροπV« α4τY π/ντα τ� πρ�« 5πGλειαν σψνειργ/σατο.
κα6 Sν nδινε μων, κατε�ξε δ� βασιλ$σκον τV« 5σεβε$α«, E βασιλε�« �#ωρρη#ε
κα6 5πωτεκε, τ�« 4γ$α« εAκ�να« 5ναξρ$εσ!αι προστ/#α« s 5παλε$φεσ!αι.
26 ο@το« E 8 Ι0/ννη« πρ� το( >στε0« ο�κημα �κ λ$!0ν λα#εψτ<ν κατα-
σκεψ/σα«, S Τρο(λλο« μωξρι το( ν(ν Bνομ/ζεται, δι/ τιν0ν !ψσι<ν hμ$λει
το�« δα$μοσι κα6 τY βασιλε� τ� μωλλοντα διεσμαινεν1 S κα6 5ο$κητον
?μεινεν δι� τ�« �ν α4τY γενομωνα« τ�τε τ<ν δαιμ�ν0ν �πιφοιτσει«.
27 το�τ0ν ο"τ0« �ξ�ντ0ν 5Αραβε« μετ� δψν/με0« πολλV« κατ� ’Ρ0μαν$α«
�#aεσαν. E δ� βασιλε�« dμα το�« πρ�σφψ#ι Πωρσαι« κα6 το�« τ/γμασι κα6
ΜανοψCλ δομεστ$κ8 κατ 8 α4τ<ν �ξGρει κα6 σψμβολV« γενομωνη«
Uττη!ε6« E βασιλε�« μωσον εAσVλ!ε τ<ν Περσ<ν, %π 8 α4τ<ν περισ0!Vναι
%πολαβGν. ΜανοψCλ δω, h« ?γν0 περισκοπ<ν μωσον τ�ν βασιλωα τ<ν
Περσ<ν )ντα, α4το�« δ� βοψλομωνοψ« Tδη το�« 5Αραχι το(τον προδο(-
ναι κα6 δι8 α4το( καταλλαγVναι α4το�«, διασξ$σα« μωσον α4τ<ν κα6 το(
ξαλινο( το( xπποψ το( βασιλω0« λαβ�μενο« �#ε�λκεν, >κοντα το(τον
�#/γ0ν, αAσξ�νην Uγο�μενο« ε^ναι ο4 κα!εκτCν ’Ρ0μα$οι«, εA τ�ν βασιλωα
’Ρ0μα$0ν 5Αραβε« αAξμ/λ0τον λ/β0σιν. E δ� βασιλε�« τY δωει το(
κα!εστηκ�το« �κστ�« προσρψVναι π/λιν το�« Πωρσαι« tβο�λετο. E δ�
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167 Iohannes VII. Grammaticus patriarcha factus est fort. 21.4.838 § 27: pugna ad Anzen (Da-
zimon) 22.7.838

§ 26: cf. ps.-Sym. 635.10–14; Genes. III.15 § 27: cf. ps.-Sym. 636.8–21; Genes. III.9 (de aliis
fontibus graecis vide Grégoire, Byzantion 9 (1934))

TL G [C][F1]PH[K]

167 post ε�π0 add. :σπερ δC κα6 προωφην L 167–68 E νωο« om. P H K 168 AαβρV« H
168–69 βεβοημωνο« – 5σεβε$l om. L 168 μαγε$αι« : μαντε$αι« G : μαντε$αι« μαγε$αι« τ� H
169 post �πιτδειον add. το( διαβ�λοψ H 170 τ� om. P H K σψνειργ/σατο : εAργ/σατ0
H 172 post εAκ�να« add. h« ε�ρηται L προστ/#α« 5ναξρ$εσ!αι P 174 το(λο« H K
post Bνομ/ζεται add. �κε�!εν L 176 ?μενεν G �πεφοιτσει« G 177 ’ Ρ0μαν$α« : e0μαν$αν
L : e0μα$0ν H 178 �#aεσαν (sic C K) : �#$εσαν T F1 : �#ε$εσαν H : �δ$0#αν G πρ�σφψ#ι :
προσφ�λα#ι H κα6 το�« τ/γμασι om. G 179 post ΜανοψCλ add. τ< H 181 %πολαβGν
om. G περισκοπ<ν – βασιλωα : τ�ν βασιλωα περισκοπ<ν μωσον P H K : τ�ν βασιλωα μωσον
G (C) (h« ?γν0 – μωσον (sic F1) : περισκοπ<ν h« ?γν0 τ�ν βασιλωα �ν μωσοι« C) 182 )ντα –
βοψλομωνοψ« (sic F1) (βοψλεψομωνοψ« T L, fort. recte, sed vide introd. III.3.1.1) : )ντα α4το�«
βοψλομωνοψ« G : Sν α4τ�« βεβοψλεψμωνο« H (C aliter, sed exhib. βοψλομωνοψ«) 183 α4το�« :
α4το�« G 183–84 κα6 το( ξαλινο( το( xπποψ : το( ξαλινο( G 184 λαβ�μενο« :
δρα#/μενο« H  �#ε�λκεν (sic C) : �#Vλκεν T F1 K : �#Vλ!εν G H  >κοντα : >γοντα G 185

post αAσξ�νην add. δ� H ε^ναι om. G κα!εκτ�ν H ’ Ρ0μα$οι« : e0μα$0ν P K  186

’ Ρ0μα$0ν : α4σGν0ν H 187 π/λιν : αI!ι« H �βο�λετο L
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ΜανοψCλ τ� #$φο« 5νωτεινεν h« πατ/#0ν α4τ�ν. E δ� φοβη!ε6« κα6 >κ0ν
σψνε$πετο, μ�λι« διασ0!ε$«, κ5κε�!εν %πεστρ/φη �ν τY Δορψλα$8 μετ 8
αAσξ�νη« κα6 Zττη« πολλV«. 28 E δ� ΜανοψCλ �ν τY πολωμ8 τρ0!ε6«
κα6 νοσσα« �τελε�τησεν, πολλ�« 5νδραγα!$α« κατ� 8Αγαρην<ν
�νστησ/μενο«. τ� δ� σ<μα α4το( 5ποκομισ!�ν �τω!η �ν τ' %π8 α4το(
κτισ!ε$σ+ μον', τ' το( Μανοψλ, σ�νεγγψ« τ' κινστωρν+ το( 5Ασπορο«.
29 κα6 ε4!�« διαβολα6 πρ�« τ�ν βασιλωα κατ� Περσ<ν κα6 5πειλα6 κατ�
Υεοφ�βοψ h« 5ντ/ρτοψ κα6 προδ�τοψ κα6 δψσμενο(«1 D μα!]ν E Υε�-
φοβο«, το�« Πωρσα« 5ναλαβ]ν κατVλ!εν q0« ΣινGπη« κα6 τα�την πα-
ραλαβ]ν κατε�ξε τψραννικ<«1 _περ γνο�« E βασιλε�« κα6 �ν μεγ/λ+
λ�π+ γεν�μενο« (�δεδ$ει γ/ρ, μπ0« προσρψ<σι το�« 5Αραχι) μωξρι Πα-
φλαγον$α« α4τ�« 5πaει κα6 λ�γον α4το�«, h« ο4δ�ν πε$σονται, δεδ0κ]«
κα6 τ�ν Υε�φοβον 5ναλαβ�μενο« μετ 8 α4το( %πωστρεχεν �ν τ' π�λει,
τ<ν >λλ0ν Περσ<ν παραγενομων0ν, ο@περ κατεσκηνG!ησαν �# 5ρξV«.
tγαπ»το δ� E Υε�φοβο« παρ� τ<ν πολιτ<ν ο4ξ vττον s τ<ν Περσ<ν
h« Bρ!�δο#ο«. 30 τ�τε δC γ$νεται τY βασιλε� πα�« �κ ΥεοδGρα«, Sν
�π0ν�μασε Μιξαλ. 31 5περξομων8 δ� τY βασιλε� πρ�« Βλαξωρνα«,
κα!]« ε�!ιστο, %πντησεν α4τY τι« προσελ!]ν κα6 λωγ0ν, _τι E xππο«,
u �ποξε�ται U βασιλε$α σοψ, �μ�« �στιν. το( δ� xπποψ σκιρτ<ντο« δι�
τ� αAφνιδ$0« προσιωναι κα6 το( βασιλω0« το(τον κατασξ�ντο«, τ�ν
κ�μητα το( στ/βλοψ �πηρGτησεν E βασιλε�«, τ$νο« �στ6ν E xππο«. E δ�
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191 Manuel obiit ut vid. 27.7.838 § 30: Michael, filius Theophili, natus est fort. 19.1.840 (Ry-
dén, Eranos 83 (1985), p. 182, n. 30)

§ 28: cf. ps.-Sym. 636.22–637.17; Genes. III.8 § 30: cf. ps.-Sym. 637.18–19 § 31: ps.-Sym.
637.19–638.11

TL G [C][F1]PH[K]

188 5ντωτεινεν G πατ/#αν L α4τ�ν : α4τ<ν T 189 σψνε$πετο (sic C) : σψνε$πτετο T :
σψνπτετο G F1 %ποστρωφει H 191 κα6 om. G νοσσα« : νικσα« P H K post κατ� add.
τ<ν G 192 5ποκομισ!�ν �τω!η : 5νακομισ!�ν κατετω!η C (sed aliter) : 5ποκομησ!�ν F1 :
5πεκομ$σ!η κα6 �τω!η P : 5πεκομ$σ!η H K 193 τ' pr. om. L H τ' κινστωρν+ (κιγ(?)στωρνηι
G) : τV« κιστωρνη« H 5Ασπορο« : >σπαρο« F1 P H K 194–203 κα6 alt. – Bρ!�δο#ο« om. G
195 δψσμεν<ν T2 (s.l. fort. -οψ« T3) 196–97 κατVλ!εν – παραλαβ]ν (παραλαβ]ν :
παρωλαβον F1) (sic F1) : �ν σινGπη κατωλαβε1 κα6 τα�την �κπορ!σα« C : om. T H K (ho-
moeotel.) : non adhib. G 198 γ/ρ om. H μποτε H προσρψ<σι : eψ<σι K 199 α4τ�«
(sic F1) : α4τV« P K : om. C H (sed aliter C) : non adhib. G πε$σ0νται T 201 Περσ<ν om. P
202 τ<ν alt. : τ� H 203 h« (sic F1) : δι� τ� ε^ναι P H K : non adhib. G C 204 5περξ�μενο«
δ� E βασιλε�« G πρ�« Βλαξωρνα« (sic F1) : �ν βλαξωρναι« G C H 205 κα!]« ε�!ιστο om. G
προσελ!]ν (προσελ!<ν τ$« L) κα6 λωγ0ν : κα6 λωγει G 206 �ποξε�το G 206–07 δι� –
προσιωναι om. G 207 post αAφνιδ$0« (αAφν$διον H) add. το(τον P H K (non add. F1) : non
adhib. G C post κατασξ�ντο« add. τY ξαλινY P H K 208 το( om. G �περGτησεν H
post βασιλε�« add. π�!εν κα6 P H K E δ� om. H
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?φη1 E κ�μη« το( 8Οχικ$οψ 5πωστειλεν α4τ�ν τ' βασιλε$l σοψ. το( δ�
κ�μητο« το( 8Οχικ$οψ �ν τ' π�λει )ντο«, τ' αϊριον 5γαγ]ν α4τ�ν E βα-
σιλε�« κα6 τ�ν προσελ!�ντα α4τY ?φη1 εAπ� τ� 5λη!ω«1 τ$νο« �στ6ν E
xππο«; E δ� 5ποκρι!ε6« ε^πεν, _τι �μ�« oν, κα6 5ποστε$λα« E στρατηγ�«
5νελ/βετο α4τ�ν �# �μο( βια$0«, μτε τ$μημ/ μοι δο�«, μτε 5#$0μα
ποισα«. ε^πε δ� πρ�« τ�ν κ�μητα E βασιλε�«1 εAπω, εA ο"τ0« ?ξει, κα6 δι�
τ$ μC 5ποκ�χα« περ6 το( xπποψ 5πωστειλ/« μοι α4τ�ν. E δ� ?φη, _τι
�πεζτει γενωσ!αι σξολ/ριο«. �γ] δ� μC εAδG«, εA 5νδρε��« �στιν, παρ-
ε�ξον α4τY νομ$σματα Ψκατ�ν. E δ� ο4κ ?λαβεν α4τ/. E δ� βασιλε�«1 κα6
δι� τ$ μC 5ποκοπCν τελε$αν μετ 8 α4το( ποιησ/μενο« 5πωστειλ/« μοι τ�ν
xππον; κα6 �ρεψνσαντο« το( βασιλω0« κα6 πληροφορη!ωντο«, h« βια$0«
α4τ�ν 5φε$λετο, τ�ν μ�ν στρατηλ/την το�« προσκοψσι μαγλαβ$οι«
�σ0φρ�νισε, τY δ� προσελ!�ντι α4τY 5πωστρεχε τ�ν xππον. E δ� το(-
τον ο4κ tβοψλ!η λαβε�ν, ?λαβε δ� %π�ρ α4το( λ$τρα« δ�ο, Eρισ!ωντο«
κα6 το( στρατηγο( δοκιμ/σαι α4τ�ν κα$, εA 5νδρε��« �στιν, ποιVσαι
α4τ�ν σξολ/ριον. το( δ� εA« π�λεμον 5πελ!�ντο« �ν τ' σψμβολ' h« δει-
λ�« �ν το�« φε�γοψσιν ε%ρε!ε6« κατεσφ/γη %π� τ<ν πολεμ$0ν. 32 γε-
γον�το« δ� το( βασιλω0« εA« πρ�κενσον �ν τY Βρ�l oλ!εν α4τY μνψμα
παρ� το( στρατηγο( τ<ν 8Ανατολικ<ν, h« E πρ0τοσ�μβοψλο« �#ελ!]ν
μετ� πλ!οψ« �κπορ!Vσαι 5πωρξεται τ� 8Αμ�ριον. E δ� τ� νενομισμωνα
τY τε στρατY κα6 το�« >ρξοψσι ποισα« σψντ�μ0« μωξρι Καππαδοκ$α«
�#λασεν. E δ� 5μερμοψμνV« 5ποξ0ρ$σα« πεντκοντα ξιλι/δα« λαο(
κα6 τ�ν ΣοψδεV, Bνομαστ�τατον �π6 το�« 8Αγαρηνο�« )ντα �π$ τε 5νδρε$l
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§ 32–33: cf. ps.-Sym. 638.12–639.13; Genes. III.13

TL G [C][F1]PH[K]

209 Eχικ$οψ T τ' βασιλε$l (sic K) : τCν βασιλ F1 : τCν βασιλε$αν P H 210 Eχικ$οψ T
)ντο« : παρ�ντο« L 211 τ� 5λη!ω« : τCν 5λ!ειαν G 212 5προκρι!ε�« T ε^πεν : ?φη H
post oν (oν (sic C F1) : �στιν T H) add. E xππο« P κα6 om. T 213 α4τ�ν om. L μοι om. P H
K 5#$0μα : 5#$αν L 216 �πεζτει : Tτει C : �ζτει P H K εA : _τι L 217 ρνονο G E δ�
alt. : κα6 E L 217–19 E alt. – xππον om. G 218 μετ 8  α4το( ποιησ/μενο« : ποιησ/μενο« L :
πρ�« α4τ�ν ποιησ/μενο« C : ποιησ/μενο« (ποιποιησ/μενο« H) μετ 8  α4το( F1 P H K : non ad-
hib. G 219 post πληροφορη!ωντο« (-!ωντ0 H) add. βεβα$0« P H K h« : _τι H 220

5φε$λατο H στρατηλ/την : στρατηγ�ν C F1 P H K μαγλαβ$οι« : μαγγλαβ$οι« P : μαγ-
κλαβ$οι« H : non adhib. C F1 222 %π�ρ : παρ8 H 224–25 το( – πολεμ$0ν om. L 224 5π-
ελ!�ντο« : εAσελ!�ντ0« H σψμβοψλV T 224–25 δηλ�« T 225 %π� τ<ν πολεμ$0ν om. G
226 πρ�κεψσον H 228 �κπορ!σ0ν G 5μGριον T L G, fort. recte νενομισμωνα : νενοσ-
μισμωνα T : νενοσμιμωνα K 230 �#λατο G 5μερμοψμνV« (sic C) : 4μερμοψμνV ut vid. T :
5μεροψμνC« G : 5μερμο( F1 : 5μερψμνC« ut vid. P2pc : 5μερο�μνη« H λαο( : λα�ν P H K
231 ΣοψδεV (sic C) : σο(δεV T : σοψδ�μ G : σοψδε� F1 : σοο(δ 8V P : σοψδ�V H : σοψδεC K post
ΣοψδεV add. �κε�νον L �π6 (pr.) : �ν L G
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κα6 φρονσει, δο�« α4το�« κεφαλCν 5πωστειλε κατ� το( βασιλω0«. σψμ-
βαλ�ντ0ν δ� π�λεμον Uττη!ε6« E βασιλε�« ?φψγεν κα6 μετ 8 αAσξ�νη«
%πωστρεχε μ�λι« διασ0!ε$«. E δ� 5μερμοψμνV« 5πελ!]ν μετ� δψν/με0«
πολλV« περιεξαρ/κ0σε τ� 8Αμ�ριον κα6 πολωμοψ« πολλο�« ποισα« ο4κ
�σξψσεν α4τ� �κπορ!Vσαι, γεννα$0« κα6 στα!ερ<« 5γ0νιζομων0ν τ<ν
?νδο!εν. 33 μα!ητC« δω τι« Λωοντο« το( φιλοσ�φοψ oν �ν τY κ/στρ8,
κα6 βοψλη!ωντο« %ποξ0ρVσαι το( 5μερμοψμνV δι/ τινο« �μνψσεν
E α4τ�« 5στρον�μο«, _τι εA προσκαρτερσει« δ�ο Uμωρα« τY κ/στρ8,
�κπορ!ε�« Uμ»«1 S κα6 γωγονεν1 προεδ�!η γ�ρ %π� τε το( λεγομωνοψ
Βοmδ$τζη κα6 το( Μανικοφ/γοψ. κατεσξω!ησαν δ� τ<ν Bνομαστ<ν >νδρε«
ο4κ 5γεννε�«, 5πελ!�ντε« �ν Σψρ$l αAξμ/λ0τοι1 Υε�φιλο« E πατρ$κιο«, κα6
στρατηγο6 _ τε Μελισσην�« κα6 E 8Αωτιο« κα6 Υε�δ0ρο« πρ0τοσπα!/-
ριο«, ε4νο(ξο«, E Κρατερ�«, κα6 Κ/λλιστο« τοψρμ/ρξη« κα6 Κ0νσταντ�-
νο« δροψγγ/ριο« κα6 Βασ�η« E δρομε�« κα$ τινε« >ρξοντε« τ<ν
ταγμ/τ0ν, οi παρ� το( πρ0τοσψμβο�λοψ 5ναγκασ!ωντε« 5ρνσασ!αι
τCν α4τ<ν π$στιν κα6 το(το μC πεισ!ωντε« #$φει τ�« Ψαψτ<ν κεφαλ�«
5πετμ!ησαν, 5ντ6 τV« προσκα$ροψ ζ0V« τCν αAGνιον 5γαπσαντε«.
34 E δ� τCν αAσξρ�ν σ0τηρ$αν τV« καλλ$στη« 5νταλλα#/μενο«, E το( φι-
λοσ�φοψ Λωοντο« μα!ητ«, προσρψε6« τY 5μεροψμν' tρ0τ!η παρ8

235

240

245

250

233 pugna ad Anzen (Dazimon) 22.7.838 (cf. supra § 27)  235 obsidio Amorii a 1.8.838
240 Amorium captum est 12.8.838 241–48 nobiles Byzantini capti et 6.3.845 occisi

§ 34–35: cf. ps.-Sym. 640.3–15

TL G [C][F1]PH[K]

234 5μερμοψμνV« (sic C) : 4μερμοψμνV T : 5μερμοψμνV L : 5μεροψμνC« G P : 5μερμο( F1 : 5με-
ρο�μνη« H : 5μεροψμνV« fort. K 235 5μGριον T G 236 α4τ� om. H 238 βοψλη!ωντε« H
5μερμοψμνV : 5μεροψμνV G P : 5μερο�μνη κα6 τ<ν λεγεGν0ν H δι/ τινο« om. P 239 δ�ο
Uμωρα« τY κ/στρ8 : τ<ι κ/στρ0ι β Uμωρα« G : δ�ο Uμωρα« �ν τY κ/στρ8 F1 : δ�ο Uμωρα« τ�
κ/στρον P H K : non adhib. C 240 �κπορ!ε�« : �κπορ!Vι« G : �κπορ!σει« F1 P (C aliter,
sed exhib. fut.)  post �κπορ!ε�« add. κα6 P H K S κα6 γωγονεν om. H τε om. P H K
λεγομωνοψ om. H 241 μανικοφ/οψ T 241–42 τ<ν – 5γεννε�« : vide introd. III.3.1.1
243 E alt. om. H 244 ε4νο(ξο«, E : J �πGνψμον L τοψρμ/ρξη« : τοψρμ/ξη« T : τροψμ/ρξη«
K 245 κα6 pr. om. L βασσ�η« G E δρομε�« om. G 246 πρ0τοσψμβ�λοψ H
247 π$στιν α4τ<ν L το(το μC πεισ!ωντε« : το�τ0ν μC πισ!ωντε« L : το�τοψ μC πεισ-
!ωντο« G : το�τ8 μC πεισ!ωντε« P 248 5πετμ!ησαν : 5πετμ!ησαν ο, dγιοι τωσσα-
ρ/κοντα δ�ο μ/ρτψρε« K : om. H τV« om. G 250 μ/!ητη T 250–52 προσρψε6« – Λωον-
το« om. T : μα!ητ«, προσρψε6« – Λωοντο« om. F1 : non adhib. C 250 5μεροψμν' (sic K
et fort. G) : 5μερο�μνη H : non adhib. T C F1 : fort. scrib. 5μερμοψμν' 250–51 παρ8 α4το(
om. L
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α4το( περ6 τV« �πιστμη« α4το(. E δ� ε^πεν μα!ητCν ε^ναι το( φι-
λοσ�φοψ Λωοντο«. ο@τ�« τε _στι« E Λω0ν κα6 Eπο�ο« μα!Gν, α4τ�ν
�πε!�μει �κε�νον Aδε�ν κα6 δ τινι τ<ν αAξμαλGτ0ν δο�« γρ/μματα πρ�«
Λωοντα τ�ν φιλ�σοφον 5πωστειλεν �ν Κ0νσταντινοψπ�λει, %ποσξ�μενο«
α4τY, εA �#ωλ!οι E α4τ�« Λω0ν, 5π 8 �κε$νοψ α4τ�ν ε^ναι �ν τιμ'. 35 E δ�
Λω0ν τ� γρ/μματα 5πολαβ]ν κα6 φοβη!ε$«, μπ0« διαγν0σ!', 5νγα-
γε τα(τα Υεοφ$λ8 τY βασιλε�. E δ� γνο�« τ� τV« α4το( �πιστμη«, κα6
_τι τοιο(τον σοφ�ν >νδρα �ν τ' πολιτε$l α4το( ?ξει, προσλαβ�μενο«
α4τ�ν ε^ξεν �ν τY παλατ$8 τV« Μανα�ρα«, παραδο�« α4τY διδ/σκειν
κα6 μα!ητ/«, παρωξ0ν α4τY τ� πρ�« %πηρεσ$αν dπαντα1 S« κα6 μητρο-
πολ$τη« �ν Υεσσαλον$κ+ μετ� τα(τα γωγονεν. 36 E δ� α4τ�« βασιλε�«
κτ$ζει τ�ν Τρ$κογξον �ν τY παλατ$8 κα6 τ� λεγ�μενον Σ$γμα κα6 τ�«
5ναβ/!ρα«, ?ν!α ο, δVμοι xστανται, στσα« κα6 φι/λην, �ν — γ$νεται τ�
σα#ιμοδω#ιμον λεγ�μενον, τ<ν xππ0ν 5μφοτωρ0ν τ<ν μερ<ν διερ-
ξομων0ν μετ� ξρψσ<ν σαγισμ/τ0ν. %π� δ� τ�ν Τρ$κογξον κ/τ0!εν δι�
μηξανV« �πο$ησε τ� λεγ�μενον Μψστριον, �ν u �ν τ' μιj γ0ν$l, S ��ν
ε�π+ τι«, �#ακο�εται �ν τ' Ψτωρl. 37 μα!]ν δ� E α4τ�« Υε�φιλο«, _τι
Υεοφ/νη« E ποιητC« κα6 Υε�δ0ρο« E α4το( 5δελφ�« κα! 8 Ψαψτο�« ζ<ντε«
τCν 5σωβειαν α4το( κ0μ8δο(σι κα6 διελωγξοψσιν, 5ποστε$λα« μετ 8
BργV« Tγαγεν α4το�« πρ�« α4τ�ν εAπ]ν τ/δε1 π�!εν �στω; ο, δ� ε^πον1
�κ Παλαιστ$νη«. E δ� 5λιτριο«1 κα6 δι� τ$ τCν γVν %μ<ν 5φωντε« κα6 εA«
τCν Uμετωραν �λ!�ντε« ο4 πει!αρξε�τε τ' βασιλε$l Uμ<ν; τ<ν δ� μηδ�ν

255

260

265

270

§ 35: ca. a. 838

§ 36: cf. ps.-Sym. 640.17–641.2 § 37–38: cf. ps.-Sym. 641.3–19 (et 642.9); Vit. Nic. Stud. 900C–901A

TL G [C][F1]PH[K] 270 ab εAπ]ν T[L] G [C][F1]PH[K]

251 μα!ητCν : μα!ητCν α4τ�ν L : μα!ητC« P H K : non adhib. T C F1 (cf. ind. graecitatis s.v. ac-
cusativus subiecti c. infinitivo) 252 τε : δ� P Eπο�ο« : Eπο�ον G : πο�ο« P μα!Gν om. G post
α4τ�ν add. τε P H K 253 �πε!�μει �κε�νον : �πε!�μει G : �κε�νον �πε!�μει F1 H τινα G
254 �#απωστειλεν H 255 post α4τY add. _τι G �#ωλ!οι : 5φ$κοιτο C : �#ελ!ε�ν F1 : �#ωλ!η
P : �#ωλ!ει H K E α4τ�« Λω0ν (sic F1) : πρ�« α4τ�ν E λω0ν P H K : om. G : non adhib. C 5π 8
�κε$νοψ : 5πεκε�νον G 257 α4το( : Ψαψτο( H 257–58 κα6 – ?ξει om. G 258 σοφ�ν
>νδρα : >νδρα φιλοσοφGτατον H πολιτε$l : π�λει H 259 Μανα�ρα« : μαννα�ρα« C : μαγ-
να�ρα« F1 P H K 260 μα!ητ/« : μα!ητε�ειν α4τ�ν το�« τ<ν νω0ν ε4φψεστ/τοψ« C : �κ-
παιδε�ειν (�κπαιδε�ειν om. F1) μα!ητ�« το�« ε4φψεστ/τοψ« τ<ν νω0ν F1 P H K (sim. exhib.
ps.-Sym. 640.13) 261 μετ� τα(τα om. G 262 κτ$ζει om. G σVγμα L P 263 5ναβ/σ-
!ρα« T δημ<ται P xσταντο H K 263–65 �ν – σαγισμ/τ0ν om. L 265 τ�ν : τ� P H K
266 S : J L 267 post τι« : add. τV μι» γ0ν$α προσκεκψφ]« C : add. �ν μψστηρ$8 προσκε-
κψφG« F1 P H K (sic ps.-Sym.) post Ψτωρl add. φανερ<« C F1 P H K (sic ps.-Sym.) E α4τ�« :
α4τ�« G 268 post 5δελφ�« add. ο, γραπτο6 P 269 �λωγξοψσιν H K 270 post ε^πον add.
π�!εν; (i.e. cum signo interrogationis) G 271 κα6 δι� τ$ : κελε�ει Pac κα6 alt. om. H K
272 μηδ�ν : μC P
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5ποκρι!ωντ0ν �πωτρεχε πα$εσ!αι τ�« )χει« α4τ<ν σφοδρ<«. 38 ε^τα
μετ� το(το βοψνεψρ$σα« α4το�« μωξρι« α4το( το( !αν/τοψ μετ� !ψμο(
κα6 τραξε$α« φ0νV« πρ�« τ�ν "παρξον ?φη1 �ρον α4το�« εA« τ� πραι-
τGριον κα6 γρ/χον τ� πρ�σ0πα α4τ<ν, �γκολ/χα« το�σδε το�«
στ$ξοψ«, προσ!ε$«, _τι κrν ο4κ εAσ6 καλο$, μ σοι μελωτ0. το(το δ� ε^πεν
εAδ]« α4το�« h« σοφ0τ/τοψ« κα6 >ριστα tσκημωνοψ« τ<ν ποιητικ<ν
σξημ/τ0ν τCν 5κρ$βειαν, �πειπ�ντο« τιν�«1 ο4δ� >#ιο$ εAσιν ο@τοι, xνα
καλο6 wσιν ο, �αμβοι. ο, δ� ε^πον1 γρ/φε, γρ/φε, βασιλε(, τ� δοκο(ν σοι,
h« μωλλ0ν το(το 5ναγν<ναι �νGπιον το( φοβερο( κα6 δικα$οψ κριτο(.
E δ� "παρξο« το�τοψ« 5γαγ]ν εA« τ� πραιτGριον, μετ� δ�ο Uμωρα«
4πλGσα« κα6 δσα« α4τ<ν ξε�ρα« κα6 π�δα« κατακεντσα« τε κα6 �γ-
κολ/χα« το�« στ$ξοψ« εA« τ�« )χει« α4τ<ν �#Gρισε. 39 κα6 �ν μ�ν τ'
�#ορ$l τελεψτj E �ν 4γ$οι« Υε�δ0ρο«, E δ� 5ο$διμο« Υεοφ/νη« E ποιητC«
διρκεσε μωξρι ΜιξαCλ κα6 ΥεοδGρα«, 5γ0νισ/μενο« πλε�στα �ν τ'
γενομων+ Bρ!οδο#$l1 S« κα6 μητροπολ$τη« εA« Ν$καιαν γωγονεν, τ<ν
πραγμ/τ0ν 5ποκαταστ/ντ0ν Tδη πρ�« τ� ε4σεβωστερον. 40 �π6
α4το( ?πεσεν U ξρψσV το(φα 8Ιοψστινιανο( το( λεγομωνοψ Α4γοψστω0«.
5μηξανο�ντ0ν δ� π/ντ0ν κα6 π<« 5νωλ!οιεν διαλογιζομων0ν, ε%ρω!η
τι« σκαλ0τC« τεξν$τη« κα6 5νελ!]ν �ν το�« κερ/μοι« τV« Μεγ/λη«

275

280

285

290

285 Theodorus Graptus obiit 28.12.840 287 Theophanes Graptus metropolita Nicaeae fac-
tus est fort. a. 843

§ 39: cf. ps.-Sym. 643.8–12 § 40: cf. ps.-Sym. 645.11–13

T[L] G [C][F1]PH[K] a § 39 TL G [C][F1]PH[K]

273 �πωστρεχε T P (sic ut vid. P) 274 μετ� το(το om. P α4το( το( : α4το( P H : om. K
post !ψμο( add. τε P H K 275 post τραξε$α« add. τV« G "παρξον (sic F1) : ?παρξον C P H K
276 �γκολ/χα« (sic F1) : �γκολ/χα« α4το�« P H : �γκολ/χα« α4τ<ν K : om. G : non adhib. C
276–77 το�σδε το�« στ$ξοψ« (στο$ξοψ« H) (vide introd. III.3.1.1) 277 εAσ6 : ε^εν C : wσι F1 P H
K 278 διησκημωνοψ« G 278–80 τ<ν – �αμβοι om. G 279–80 ο@τοι, xνα καλο6 wσιν om. H
280 ο, pr. om. P γρ/φε, γρ/φε : γρ/φε γρ/μμασι P 281 μωλλ0ν : fort. scrib. μωλλοντε« vel
μωλλοντα« (vide introd. III.3.1.1) κα6 δικα$οψ om. G 282 "παρξο« (sic F1) : ?παρξο« C P H K
εAσαγαγ]ν εA« P H K 283 κατακεντ$σα« H 284 στ$ξοψ« : στο$ξοψ« H 285 !εδGρο« H
post δ� add. γε H 286 post τ' add. %π8 α4τ<ν C F1 P H K (vide introd. III.3.1.1) 287 εA«
Ν$καιαν : �ν νικα$α H 288 5ποκαταστ/ντ0ν Tδη πρ�« : Zδη 5π�καταστ/ντ0ν πρ�« L :
5ποκαταστα!ωντ0ν �π6 H 289 α4το( : το�τοψ το( !εοφ$λοψ L 8 Ιοψστινιανο( : mστοψνιανο(
T : om. L το( λεγομωνοψ : το( μεγ/λοψ P 290 λογιζομων0ν P 291 τι« : τV« T 291–95 τεξ-
ν$τη« – κα6 pr. : S« κα6 (κα6 om. H) δι� το#�τοψ πρ<τα (πρ<τον H) μ�ν σξο�νον λεπτCν βωλοψ«
�#αρτσα«, ε^τα δι� τα�τη« (δι� τα�τη« : δι8 α4τV« H) παξε�αν κα6 δι8 �κε$νη« ?τι παξψτωραν, κα6
οxαν (οfον P) 5σφαλ<« δ�νασ!αι φωρειν β/ρο« 5νδρ�«, %π�ρ τCν ,ππ�την στλην (τCν ,ππ�την
στλην : τ�ν xππον τCν στλην P) διαβιβ/ζει. δι8 v« σξο$νοψ κα6 5να!ω0ν �π6 τCν στλην
>νεισι κα6 τCν το(φαν τ< οAκε$8 π/λιν τ�π8 �ναποκα!$στησι, πρ/γμα >#ιον !α�ματο«
(!α�ματο« >#ιον H K) πεποιηκG«, δι� P H K 291–92 Μεγ/λη« �κκλησ$α« : 4γ$α« σοφ$α« L
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�κκλησ$α« βωλο« 5φVκε μετ� σξοιν$οψ εA« τ�ν ,ππ�την 8 Ιοψστινιανο(, τ�ν
�κ ξαλκο( σψνιστ/μενον. κα6 το( βωλοψ« παγωντο« �κε�σε α4τ�« δι� το(
σξοιν$οψ διαδραμ]ν !/μβο« μ�ν το�« Eρ<σι παρωσξετο κα6 τCν το(φαν
προσρμοσεν. κα6 τCν το( βασιλω0« �πεσπ/σατο εϊνοιαν κα6 τ' τωξν+
κα6 τ' φ�σει μωγα προσω!ηκεν )νομα, φιλοτιμη!ε6« παρ� το( βασιλω0«
νομ$σμασιν Ψκατ�ν. 41 στωφει δ� Υε�φιλο« Μιξαλ, τ�ν ψ,�ν α4το(,
�ν τ' Μεγ/λ+ �κκλησ$l, φιλοτιμησ/μενο«, h« ?!ο« oν, π/ντα« �ν το�«
στεχ$μοι«. 42 κατεσκε�ασε δ� κα6 #εν<να τ�ν ν(ν μ�ν τ� Υεοφ$λοψ
λεγ�μενον, ο^κον δ� γεγον�τα 8 ΙσιδGροψ πατρικ$οψ 5νελ!�ντο« 5π�
’ΡGμη« μετ� 8Ολψβρ$οψ �π6 Κ0νσταντ$νοψ το( μεγ/λοψ, μετ� δ� ξρ�νοψ«
�κδο!ωντα κοψρ/τορι, :στε κατοικε�ν �κε�σε γψνα�κα« τ<ν ε4γεν<ν εA-
δψ$α« μC σ0φρονε�ν. �π6 δ� Λωοντο« 8 Ισα�ροψ �κ πορνε$οψ #ενοδοξε�ον
�ξρημ/τισεν %π 8 α4το(. "στερον δ� γωγονεν ο^κο« Κ0νσταντ$νοψ το(
τV« ΕAρνη«, μετ� τCν %π� τV« μητρ�« γεγονψ�αν τ�φλ0σιν εA« α4τ�ν.
τελεψτσαντο« δ� α4το( U γψνC α4το( τ� μοναξικ�ν σξVμα περιβα-
λομωνη μοναστριον α4τ�ν κατεσκε�ασε κα6 �κ/λεσε τ� Μετανο$α«. το(
δ� α4το( ο�κοψ μεγ$στοψ τε )ντο« κα6 !αψμαστο( #�λον ~ν τ<ν
τρικλ$ν0ν 5ποκλασ!�ν tπε$λει πτ<σιν. α, δ� μον/ζοψσαι 5περξομωνοψ
το( βασιλω0« �ν Βλαξωρναι« �δε!ησαν α4το( περ6 το�τοψ. E δ� �κ-

295

300

305

310

§ 41: Michael III. coronatus est fort. 16.5.840

§ 41: cf. ps.-Sym. 645.13–15 § 42–43: cf. ps.-Sym. 646.9–20 § 42: cf. ps.-Sym. 645.16–646.8

TL G [C][F1]PH[K]

292 8 Ιοψστινιανο( G (sic C F1) : Aοψστινιαν�ν T L : non adhib. P H K 292–93 τ�ν �κ ξαλκο(
σψνιστ/μενον om. G 293 �κε�σε παγωντο« L 295–96 κα6 alt. – )νομα om. G 295 post
τωξν+ add. ?τι δ� P H K (non add. F1) : non adhib. C G 296 κα6 om. L 297 νομ$σμασιν Ψκατ�ν
(sic C) : νονο ρ G H K : νομ$σματα ρ' F1 : να Ψκατ�ν P τ�ν ψ,�ν α4το( μιξαCλ G 298–99 φι-
λοτιμησ/μενο« – το�« στεχ$μοι« (sic F1 : τY στεχ$μ8 P H K : non adhib. G C) om. G
299 κα6 om. G !εοφ$λη« P 300–14 ο^κον – Υεοφ$λοψ om. G 300 δ� : μ�ν T post 8 ΙσιδG-
ροψ add. το( L 5π� : �π6 P 301 Eλψβρ$οψ T : Bλψμβρ$οψ L H 302–03 εAδψ$α« μC σ0φρο-
νε�ν : fort. scrib. μC εAδψ$α« σ0φρονε�ν 303 post Λωοντο« add. το( H 303–04 an scrib. !εA«"
#ενοδοξε�ον �ξρημ/τισεν? 305 post ΕAρνη« add. ψ,ο( L 306 U γψνC α4το( om. H μο-
ναδικ�ν H K 306–07 περιβαλομωνη : περιβαλλομωνη P H K : 5μφιασαμωνη C : non adhib. F1
G 307 α4τ�ν : α4τ< H κα6 �κ/λεσε τ� Μετανο$α« om. L 308–09 ο�κοψ – 5ποκλασ!�ν
(5ποκλασ!�ν : 5ποκοπ�ν L : 5ποκλασ!Vναι C : 5ποσπασ!�ν F1 P (H) K : non adhib. G) : #�λον
�κ το( τρικλ$νοψ 5ποσπα!ωντο«, �πε6 μωγιστο« κα6 !αψμαστ�« oν E ο^κο« H 308 τε om. P
#�λον ~ν : #�λ0ν ~ν T : #�λον C (sed aliter) : #�λοψ Ψν�« F1 : #�λον �κ H : non adhib. G : cf. infra
308–09 τ<ν τρικλ$ν0ν : τ<ν τρικλ$ν0 T : τ<ν το( μεγ/λοψ τρικλ$νοψ C : �ν τ< τρικλ$ν0 F1 :
το( τρικλ$νοψ H : non adhib. G : fort. scrib. #�λον ~ν (τ<ν) �ν τY τρικλ$ν8 vel #�λον �ν τY
τρικλ$ν8 309 πτ<σιν tπε$λει L post πτ<σιν add. τ� 5ποσπασ!�ν #�λον H 5περ-
ξομωνοψ (sic F1) : 5περξοψμωνοψ T : non adhib. G C 310 α4το( : α4τ< H : α4τ�ν K
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νε�σα« κα6 !εασ/μενο« τ�ν ο^κον κα6 5ρεσ!ε6« εA« α4τ�ν μετοικ$ζει τ�«
α4τ�« μοναζο�σα« �ν Ψτωρl μον', α4τ�ν δ� τ�ν ο^κον κ�σμ8 παντο$8
καλλ0π$σα« #εν<να πεπο$ηκεν, �πιδο�« α4τY ξρματα π/μπολλα κα6
>ργψρον κα6 προ/στια, �πονομ/σα« α4τ�ν τ� Υεοφ$λοψ. 43 πρ� δ� τV«
α4το( τελεψτV« E !εομισC« ο@το« βασιλε�« βοψλCν μψστικCν ποιησ/με-
νο« μετ� τ<ν Eμοφρ�ν0ν α4το( περ6 Υεοφ�βοψ το( Πωρσοψ, h« _τι
πολλCν 5γ/πην κα6 π$στιν ?ξοψσιν εA« α4τ�ν οx τε %π8 α4τ�ν Πωρσαι κα6
�κ τ<ν �ν τωλει ο4κ Bλ$γοι κα6 μπ0« �μο( τελεψτσαντο« μελετσ0σι
τψρανν$δα κατ/ τε το( �μο( παιδ�« νηπ$οψ )ντο« κα6 τV« γψναικ�«,
5ποστε$λα« 5νγαγε Υε�φοβον εA« τ� παλ/τιον κα6 ε^ξε μετ 8 α4το(.
βαρη!ε6« δ� �κ τV« ν�σοψ κα!ε�ρ#ε Υε�φοβον �ν τα�« καμ/ραι« το( Βοψ-
κολωοντο«. τ<ν δ� Περσ<ν �πιζητο�ντ0ν α4τ�ν, τ$ �ρα γωγονεν, 5πο-
στε$λα« τ' νψκτ6 E βασιλε�« Πετρ0ν»ν, τ�ν τV« α4γο�στη« 5δελφ�ν,
σ�ν τY λογο!ωτ+ 5πωτεμεν τCν κεφαλCν Υεοφ�βοψ. ?πεισαν δ� ο@τοι
το�« Πωρσα«, h« μετ� το( βασιλω0« �στ6ν �ν τY παλατ$8. 44 το( δ�
βασιλω0« δψσεντερ$l ν�σ8 τCν χψξCν κακ<« 5πορρ#αντο« 5πε-
κομ$σ!η τ� δ�στηνον α4το( σ<μα εA« το�« 4γ$οψ« 8Αποστ�λοψ«. τ� δ�
σ<μα Υεοφ�βοψ δι� το( Βοψκολωοντο« �#αγαγ�ντε« λα!ρα$0«
διωσ0σαν πλησ$ον τ� Ναρσο(, �ν τ' ν(ν λεγομων+ μον' τV« Υεοφοβ$α«,
κα6 το(το �κε�σε κατω!ηκαν.
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§ 44: Theophilus obiit 20.1.842

§ 43: cf. Genes. III.7 § 44: cf. Georg. Mon. 797.20–21; Vit. Nic. Stud. 901B

TL G [C][F1]PH[K] 322 a τ$ TL G [C][F1]PH

311 μετοικζη T 312 α4τ�« om. L 313 ξρματα : πρ/γματα L 314 5ργψρ� ut vid. P
α4τ�ν om. H 315 !εομισC« : !ερμ�« P H K μψστικCν : μεγ$στην G 316 Υεοφ�βοψ : !εο-
φ$λοψ L 317 κα6 π$στιν ?ξοψσιν (?ξ0σιν H) εA« : ?ξοψσιν κα6 π$στιν G οx τε : ε�τε ο, H
α4τ�ν alt. : α4τ<ν T H 317–18 κα6 �κ (�κ om. H) – Bλ$γοι om. G 318 κα6 om. H με-
λετσ0σι : μελετση C : μελετ<σι H K 319 τε (sic C K, sed C aliter) om. G F1 H παιδ�« (sic
F1) : ψ,ο( C : παιδ$οψ P H K 320 Ψαψτο( L 321 βαρψν!ε�« H �κ om. G 322 ζητο�ντ0ν
P α4τ�ν : α4τ<ν H >ρα T H 323 τ�ν om. H 324 post κεφαλCν add. το( G 326 δψσ-
εντερ$l : δψσεντερ$α« T : δψσεντερικV L post ν�σ8 add. :σπερ προε�ρηται L κακ<«
5πορρ#αντο« : 5πορρ#αντο« κακ<« κα6 5!λ$0« L  326–27 5πεκομ$σ!η : 5πετω!η P
327 δ�στηνον om. H σ<μα α4το( H τ� δ� : το( δ� H 328 Υεοφ�βοψ : α4το( F1 : το( !εο-
φ�βοψ P H 329 διωσ0σαν : 5πγαγον P H K πλησ$ον τ� (τ� : τ<ν C P ps.-Sym. 646.20 :
το( F1) Ναρσο( : fort. scrib. πλησ$ον !εA«" τ� Ναρσο( (Kambylis) ν(ν om. P μον' om. H
post Υεοφοβ$α« add. h« 5π� το( !εοφ�βοψ το( (το( om. P) πωρσοψ F1 P H 330 το(το :
το�τ0 H post κατω!ηκαν add. τ�ν δ� τV« 5ρξιερ0σ�νη« !ρ�νον κατε�ξεν 5ντGνιο« E (E om.
P) 5π� σψλα$οψ κα6 μετ 8  α4τ�ν A0/ννη« E σ�γκελλο«, E νωο« AαννV« P H
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131 ΜιξαCλ κα6 ΥεοδGρα

ΜιξαCλ �βασ$λεψσεν σ�ν τ' μητρ6 α4το( ΥεοδGρl ?τη ιε', μ�νο« δ� ?τη
ι', σ�ν Βασιλε$8 δ� ?το« qν, μVνα« τωσσαρα«. 2 U δ� ΥεοδGρα ο"τ0« oν
πιστC κα6 Bρ!�δο#ο«, h« κα6 το( 5νδρ�« α4τV« ?τι περι�ντο« λ/!ρl
τα�την τ�« 4γ$α« εAκ�να« τιμ»ν τε κα6 σωβεσ!αι. Zτι« γνGμ+ μ�ν ΨαψτV«,
%πο!κ+ δ� κα6 παραινωσει Υεοκτ$στοψ κανικλε$οψ κα6 λογο!ωτοψ �#-
ελα�νει τV« �κκλησ$α« τε κα6 τV« π�λε0« τ�ν πατρι/ρξην 8 Ι0/ννην,
σ�ντεκνον α4τV« )ντα, περιορ$σασα το(τον �ν τY ΣτενY εA« τ� Κλειδ$ον
ο"τ0 καλο�μενον. εAσ/γει δ� τ�ν �ν 4γ$οι« Με!�διον, μοναξ�ν )ντα, κα6
πατρι/ρξην 5ποκα!$στησιν κα6 π/ντα« το�« 5π� Υεοφ$λοψ �#ορ$στοψ«
μοναξο�« κα6 �πισκ�ποψ« ΨνGσασα τCν Bρ!�δο#ον �βεβα$0σε π$στιν
κα6 τCν �κκλησ$αν εAρνεψσε τ' πρGτ+ Κψριακ' τ<ν 4γ$0ν Νησ-
τει<ν. 3 5πωστειλε δ� Υε�κτιστον τ�ν λογο!ωτην κατ� τV« Κρτη«,
S« 5πελ!]ν μετ� πολλο( πλ!οψ« κα6 στ�λοψ μεγ/λοψ σφ�δρα μ�ν
�πτ�ησε το�« 8Αγαρηνο�« 5δψνατο(ντα« ?τι πρ�« τCν στρατε$αν �κε$νοψ
5νταγ0ν$ζεσ!αι, σφοδρ�τερον δ� κα6 α4τ�« �πτο!η κα6 τCν φψγαδε$αν
tσπ/σατο τCν α4γο�σταν μα!Gν, h« >λλον βασιλωα προεξειρ$σατο.

5

10

15

2–3 Michael regnavit cum Theodora ab obitu Theophili 20.1.842 usque ad 15.3.856; imperator so-
lus usque ad 26.5.866; cum Basilio usque ad 23./24.9.867 10 Methodius patriarcha factus est
11.3.843 (electus 4.3) 12 11.3.843 § 3: expeditio Theoctisti logothetae in Cretam a. 843

§ 1: cf. Georg. Mon. 801.5–7; ps.-Sym. 647.3–5 § 2: cf. Georg. Mon. 801.14–803.26; ps.-Sym.
647.5–18; Genes. IV.2–4; Vit. Nic. Stud. 901B–C; Vit. Th. Stud. 328A § 3: cf. ps.-Sym. 654.12–15

cap. 131 T G [F1]PH  5 ab Zτι« T G F1PH  12 a τ' T Gm F1PH  13 ab 5πωστειλε
TL Gm F1PH

1 ΜιξαCλ κα6 ΥεοδGρα : μιξαλ G : βασιλε$α μιξαCλ ψ,ο( !εοφ$λοψ σ�ν τ' μητρ6 α4το( !εο-
δGρα« F1 : μιξαCλ κα6 !εοδGρα U Bρ!�δο#ο« P H 3 post σ�ν add. τ< H τωσσαρα« : ! H
4 h« κα6 : h« G 5 τε om. P H γνGμη (sine iota adscripto) G 6 %πο!και F1 post
Υεοκτ$στοψ add. το( F1 7 τε : post �#ελα�νει exhib. G : om. F1 P H A0/ννην τ�ν πα-
τρι/ρξην F1 post 8 Ι0/ννην add. τ�ν νωον AαννCν s (s om. H) κα6 AαμβρVν F1 P H 8 post
α4τV« add. κα$περ P H (sic ps.-Sym. 647.10) τ� : τ�ν H Κλειδ$ον (κλειδ�νιον T : κλειδ$0 F1 :
κλειδ$οψ H) post καλο�μενον (l. 9) transp. F1 9 ο"τ0« G H κα6 om. F1 10 �#ορ$στοψ« :
�#ορ$σα« G 12 post τ' add. δ� G m 12–13 post Νηστει<ν add. μετ� τ� γενωσ!αι τCν
Bρ!οδο#$αν m 13 5ποστωλει F1 δ� : δ� ΥεοδGρα L : om. G m τ�ν om. G P H κατ� τV«
Κρτη« : �ν Κρτ+ m  14 S« 5πελ!]ν (5πελ!<ν δ� F1) – μεγ/λοψ : μετ� στ�λοψ κα6
πλ!οψ« πολλο(1 S« 5πελ!]ν H στ�λ8 μεγ/λ8 m μ�ν om. F1 15 �πτ�ησε : �πο$ησε L
m F1 15–16 5δψνατο(ντα« – 5νταγ0ν$ζεσ!αι (5νταγ0ν$σασ!αι P) om. G 15 τCν om. F1
στρατε$αν : στρατι»ν T : στρατι�ν F1 16 δ� κα6 (κα6 om. G) om. F1 τCν om. F1 P H φψ-
γαδε$αν : φψγ/δα ut vid. G : φημ0δ2 F1 17 tσπ/σατο : προεξειρ$σατο G post μα!Gν add.
κα6 F1
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_περ με!�δ8 Σαρακην<ν κα6 δ0ροληχ$l τ<ν μετ 8 α4το( �κπλV#αν
α4τ�ν πωπεικε πρ�« τCν π�λιν �πανελ!ε�ν κα6 καταλιπε�ν τ�ν στρατ�ν
μαξα$ρα« ?ργον το�« �ν Κρτ+ γεν�μενον. 4 ο"τ0 δC κακ<« �ν Κρτ+
φανε6« ξε$ρ0ν �φ/νη κα6 δψστψξωστερο« �κε�!εν %ποστραφε$«1 h« γ�ρ
�#ελ!]ν τ�τε κατ� ’Ρ0μαν$α« E 5Αμερ �λη�ζετο π»ν τ� �ν ποσ6 κα6
κατωστρεφεν, τ�ν α4τ�ν π/λιν Υε�κτιστον h« πιστ�τατον κα6 οAκει�τα-
τον μετ� δψν/με0« πολλV« κατ� το( 5Αμερ ΥεοδGρα κα6 ΜιξαCλ
5πεστ/λκασι. κα6 παραγεγον]« ο@το« κα6 π�λεμον προσβαλ]ν τY
5Αμερ εA« τ� λεγ�μενον Μαψροπ�ταμον Uττ!η τε κα6 %πωστρεχε, πολ-
λ<ν μ�ν 5ναιρε!ωντ0ν, τιν<ν δ� κα6 προσφψγ�ντ0ν τY 5Αμερ δι� τCν
το( λογο!ωτοψ βαρ�τητα κα6 �π/ξ!ειαν1 Jν εf« oν Υεοφ/νη« E �κ
Φαργ/ν0ν, 5νδρε$l τε κα6 ’ρGμ+ διαφωρ0ν πολλ<ν, S« "στερον ξρ�νοι«
τισ6ν λ�γον 5πα!ε$α« λαβ]ν προσφε�γει το�« Ξριστιανο�«. 5 Υε�κτισ-
το« δ� �κε�!εν %ποστραφε6« πρ�« τCν π�λιν ε�ξετο τV« α4τV« οAκει�τη-
το« κα6 τY τV« α4γο�στη« 5δελφY Β/ρδl ε�« τινα« λ�γοψ« �λ!]ν τCν
vτταν το�τ8 προσVπτε κα6 5νετ$!ετο, h« τ' παραινωσει το�τοψ κα6
τ' βοψλ' τ� ’ρ0μαmκ�ν �τρ/πη στρατ�πεδον, κα6 το(τον τV« π�λε0«
�#0!ε� βοψλ' ΥεοδGρα« α4γο�στη«. E δ� α4τ�« Υε�κτιστο« παραδψνασ-
τε�0ν �ν τ' α4γο�στ+ οAκματα κα6 λοψτρ�ν κα6 παρ/δεισον �ν τ' ν(ν
’Αχ$δι καλοψμων+ πεπο$ηκε πρ�« τ� πλησ$ον α4τ�ν ε^ναι το( παλατ$οψ.
πρ�« δ� φψλακCν κα6 σ0τηρ$αν Aδ$αν κα6 π�ρταν σιδηρ»ν �ν τ' Δ/φν+
κατεσκε�ασεν κα6 παπ$αν φψλ/ττειν �κε�σε δι0ρ$σατο. 6 Tδη δ� E
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26 a. 844

21 h« – § 5: cf. ps.-Sym. 654.16–23 § 6: cf. ps.-Sym. 655.1–6; ThCont. (Vit. Bas.) 20sqq.

TL Gm F1PH 20 a το�« TL G[m] F1PH[K]

18 _περ etc. : textus fort. corruptus, vide introd. III.3.1.1 με!�δ8 (με!οδ2 F1) : μω!οδο« m
�κπλη#/ντ0ν H 19 πωπεικε : πεπο$ηκε F1 H τ�ν στρατ�ν om. F1 P H 20 το�« �ν Κρτ+
γεν�μενον : το�« �ν κρτ+ γενομωνοψ« F1 : _σον οϊπ0 το�« κρVτα« γενησομωνοψ« P H K κα-
κ<« : κακ�« L (sic et -0« s.l. ut vid. L) P, fort. recte (sic etiam Tafel) Κρτ+ (κρτ F1) : κρται« P H
K 21 ξε$ρ0ν (ξε�ρον L H K) – %ποστραφε$« (%πογραφε6« F1) om. G 22 τ�τε om. F1
e0μαν$αν H �μ ποσ6 T F1 23 κατωστρεφον F1 h« πιστ�τατον : ε4πιστ�τατον P H K
23–24 post οAκει�τατον add. )ντα G 25 κα6 παραγεγον]« ο@το« (ο"τ0« T) : S« παραγεγο-
ν]« L 26 >μερι P H 26–27 εA« – 5Αμερ om. G (homoeotel.) 26 τ� : τ�ν P τε om. H
27 τιν<ν : πολλ<ν P 28 βαρ�τητα κα6 �π/ξ!ειαν : βαρψτ/την �π/ξ!ειαν H post oν add.
κα6 P H K 29 eGμ+ : γνGμη L %στωρ8 P 29–30 ξρ�νοι« τισ6ν : λ�γοψ« τησ6 F1 : ξρ�ν8
τιν6 P H K : om. G 30 το�« om. L 30–39 Υε�κτιστο« – δι0ρ$σατο om. G 31 5ποστραφε6«
F1 α4τV« : τοια�τη« P H K 32 post α4γο�στη« add. !εοδGρα« F1 P H K 33 το�τ8 :
το(το L προσVπτε : προσε�πε H K 5ντ$!ετο F1 34 τ' βοψλ' : σψμβοψλ' P H K 35 δ�
om. F1 37 καλοψμων+ 5χ$δι P ε^ναι α4τ�ν H K 38 σ0τηρ$αν Aδ$αν : Aδ$αν κα6 σ0τηρ$αν
L F1 π�ρταν : π�λην L
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βασιλε�« 5νδρ0!ε6« �σξ�λαζε το�« τε κψνηγ$οι« κα6 τα�« τ<ν xππ0ν
4μ$λλαι« �ν τY δια�λ8 το( ,ππικο( κα6 τα�« λοιπα�« 5κα!αρσ$αι«. βοψ-
λCν οIν ποιε�ται ΥεοδGρα α4γο�στα μετ� Υεοκτ$στοψ λογο!ωτοψ δο(-
ναι γψνα�κα ΜιξαCλ τY ψ,Y α4τV«. ?γν0 γ/ρ, h« σψνεφιλιG!η Ε4δοκ$l
τ' το( 5 Ιγγερο«, μισοψμων+ τY λογο!ωτ+ κα6 τ' δεσπο$ν+ σφοδρ<« δι8
5να$δειαν. δι� σψζεψγν�οψσιν α4τY Ε4δοκ$αν τCν το( Δεκαπολ$τοψ, με! 8
v« στεφανο(ται �ν τY 4γ$8 Στεφ/ν8 τY εA« τCν Δ/φνην, γεγον�το« το(
παστο( μ�ν εA« τCν Μανα�ραν, τV« δ� σψγκλτοψ 5νακλι!ε$ση« �ν το�«
δεκαεννωα 8Ακοψβ$τοι«. 7 μετ� δ� μικρ�ν E τ<ν Βοψκελλαρ$0ν στρατη-
γ�« Tγαγεν xππον τY βασιλε� !ψμοειδV κα6 γεννα�ον. E δ� το(τον τY
,ππικY βοψλ�μενο« %ποζε(#αι tβο�λετο καταμα!ε�ν το�« τε Bδ�ντα«,
�# Jν U τ<ν �τ<ν ποσ�τη« διαγινGσκεται, τ� τε o!ο«, Eπο��« �στιν. το(
δ� xπποψ !ρασψνομωνοψ κα6 σκιρτ<ντο« oν 5ξ!�μενο« δι� το(το E
βασιλε�« h« μηδεν�« ε4πορ<ν γενναι�τητι κα6 �πιστμ+ τ�ν xππον
�#ημερGσαντο« s μ�νον κατακρατσαντο«. h« οIν Tξ!ετο, παρ]ν E
Υεοφιλ$τζη« �κε�νο« τ<ν νοψμωρ0ν, τ�τε κα6 το( τε$ξοψ« κ�μη« nν, το(
βασιλω0« εAπ�ντο«, h« ο4κ ?ξ0 τιν� εA« το�« �μο�« xπποψ« 5νδρε�ον, ?φη
E Υεοφιλ$τζη«, _τι δωσποτα, ?ξ0 νεGτερον �μπειρ�τατον κα6 5νδρε�ον
εA« το�« xπποψ«, οfον �πιπο!ε� U βασιλε$α σοψ, τοϊνομα Βασ$λειον. το(
δ� βασιλω0« παρεψ!� �λ!ε�ν πρ�« α4τ�ν κελε�σαντο« 5πεστ/λη
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45 a. 855

§ 7: cf. ps.-Sym. 655.7–18; ThCont. (Vit. Bas.) 13; Genes. IV.26

TL G[m] [F1]PH[K] 41–42 a βοψλCν TL [F2]G[m] F1PH[K]

40 τε om. L H τα�« om. F1 41 δ$αψλον T post λοιπα�« add. π»σαι« T 41–42 βοψλCν
οIν : κα6 βοψλCν F1 42 ποιVται F1 43 ΜιξαCλ om. G σψνεφιλιG!η : σψνεφιλιG!η δι�
μηνψμ/τ0ν L : �σψνεφιλιG!η F1 43–44 Ε4δοκ$l τ' : ε4δοκ$α τCν F2 : ε4δοκ$α τV« F1 45 post
δι� add. κα6 P H K σψζεψγν�οψσιν (σψνζ- H) : ζε�γνοψσιν F1 46 τY pr. om. F1 τY alt. om.
L 46–48 γεγον�το« – 8Ακοψβ$τοι« om. L F2 47 μαγνα�ραν F1 P H K 48 8Ακοψβ$τοι« (sic
m F1 K) : κοψμβ$τοι« T : κοψβ$τοι« G : κοψβ$τε« H : non adhib. L F2 post τ<ν add. τ�ν T βοψ-
κελαρ$0ν T 49 !ψμGδη F1 H κα6 om. F1 το(τον : το�τ0ν F2 51 U om. F2 G τ� – �στιν
om. F2 G 52 δ� om. F1 κα6 σκιρτ<ντο« (κα6 μC ε�κοντο« (Zκ- H) P H K) oν 5ξ!�μενο« om.
F1 δι� το(το : �π6 το�τ8 H : το�τ0 K 53–54 μηδεν�« ε4πορ<ν (μηδεν�« )ντο« μηδ� ε4πο-
ρο(ντο« m : μηδεν�« ε4πορο(ντο« F1 : μC Aσξ�οντ�« τινο« s H) γενναι�τητι κα6 (s H)
�πιστμ+ (γενναι�τητι κα6 �πιστμ+ F1 per comp. : γενναι�τητο« κα6 �πιστμη« P : γεν-
ναι�τητο« G) – �#ημερGσαντο« (�#ημερGσοντο« T m P K) : ?ξοντο« τ�ν xππον Uμερ<σαι F2
54 s μ�νον κατακρατσαντο« (κατακρατσαντο« scripsi sec. Tafel : κατακρατσ0ντο« T : κα-
τακρατσοντο« H K : κρατσαντο« L : κ�ν κρατσαντο« F1 : κρατσοντο« P) om. F2 G Tξ!ε-
το : ε�ξετο L : Zξετο F1 55–57 �κε�νο« – Υεοφιλ$τζη« om. F2 G (homoeotel.) 55 post nν
(%π/ρξ0ν L) add. κα6 P H K 56 �μο�« om. F1 57 ?ξ0 δωσποτα F1 �μπειρ�τατον : �μπψ-
ρGτατον F1 : �μπειρ�τερον P κα6 5νδρε�ον om. F1 58 �πιπο!ε� : �πιπο!V T L : �πεζτη F2 :
�πιζητε� G 59 παρεψ!� om. F2 G
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κοιτ0ν$τη« �ν τ' Σιδηρj π�λ+ κα6 τ�ν Βασ$λειον ε%ρ]ν μετ� σποψδV«
εAσγαγε πρ�« τ�ν βασιλωα. κα6 κελεψσ!ε6« τ�ν xππον κρατVσαι τ' μ�ν
μιj ξειρ6 τ�ν ξαλιν�ν κρατσα«, τ' δ� Ψτωρl το( Wτ�« τ�ν xππον
δρα#/μενο« εA« Uμερ�τητα προβ/τοψ μετωβαλεν1 u 5ρεσ!ε6« κα6 !ερα-
πεψ!ε6« E βασιλε�« παρωδ0κεν α4τ�ν 8Ανδρωl )ντι Ψταιρει/ρξ+ το( ε^ναι
εA« τCν Ψταιρε$αν κα6 δοψλε�ειν �ν το�« xπποι« α4το(. 8 5ναγκα�ον δ�
Uγησ/μην διηγσασ!αι περ6 το( α4το( Βασιλε$οψ τν τε 5νατροφCν
κα6 _!εν �στ$ν, μωξρι τV« τοια�τη« %πο!ωσε0«1 E α4τ�« γενν»ται �ν Μα-
κεδον$l, �ν το�« ξ0ρ$οι« 8Αδριανοψπ�λε0«, �π6 τV« βασιλε$α« ΜιξαCλ το(
’Ραγαβω, πατρ�« 8 Ιγνατ$οψ το( πατρι/ρξοψ, γαμβρο( δ� Νικηφ�ροψ το(
βασιλω0« εA« Προκοπ$αν, τCν Ψαψτο( !ψγατωρα. 9 �π6 το�τοψ �#Vλ!εν
E Κρο(μο«, >ρξ0ν Βοψλγαρ$α«, κατ� τ<ν Ξριστιαν<ν, κα6 τραπε6«
ΜιξαCλ κα6 Λω0ν E 8Αρμωνη« τψραννσα« α4τ�ν κα6 βασιλε�σα«, �λ!]ν
)πι!εν α4το( Κρο(μο« περιεκ�κλ0σε τCν π�λιν. λογξεψ!ε6« δ� παρ�
Λωοντο« το( 8Αρμωνη κα6 %ποστρωφ0ν �ν Βοψλγαρ$l ?πεμχεν εA« τ�ν
dγιον Μ/μαντα 5φελ�μενο« τ� �κε�σε ξαλκ» ζYδα. 5πελ!]ν δ� κα6 �ν

60

65

70

75

64–65 ca. a. 856–857 (cf. Ševčenko, ed. ThCont. (Vit. Bas.) 13.24sqq.) 67–70 sec. Symeonem
Logothetam Basilius I. natus est dum regnabat Michael I. (2.10.811–11.7.813) (sic Treadgold
1997, p. 455; cf. ODB: a. 830, 835 vel 836) § 9: a. 812–813 72 Leo V. imperator factus est
11.7.813

§ 8–16: cf. ps.-Sym. 655.19–657.6; ThCont. (Vit. Bas.) 2–12; Genes. IV.24 (de origine Basilii); Vit.
Ignat. 565C–568A (de origine Basilii a Photio falsificata)

TL [F2]G[m] F1PH[K]

60 π�λ+ : π�ρτ+ F1 60–61 μετ� σποψδV« εAσγαγε : μετ� σποψδV« Tγαγε G F1 : Tγαγεν
α4τ�ν μετ� σποψδV« F2 : Tγαγε H 61 τ�ν xππον : το( xπποψ m P H K : om. F2 G (vide in-
trod. III.3.1.1) 63 δρα#/μενο« : 5ρ#/μενο« T : δε#αμωνοψ F2 μετωβαλλεν G 63–64 κα6
!εραπεψ!ε6« om. H 64 α4τ�ν : α4τY H 5νδρωαν Ψτερι/ρξ F1 )ντι om. F2 G F1 65 τCν
Ψταιρε$αν (Ψτωραν F1) : ενωργ F2 �ν om. F2 F1 P 66 Uγησ/μην : διγησιν F1 : om. F2 περ6
om. P H K α4το( om. P 66–67 τν – �στ$ν : _!εν τω �στ6ν κα6 U αναστροφV αψτ F1
66 τε om. P H K post 5νατροφCν (5ναστροφCν F1 H K) add. κα6 ο"τ0« π/λιν dχασ!αι
τV« 5κολοψ!$α« P H K 67 μωξρι τV« τοια�τη« (τοια�τη« : eη!ε$ση« L) %πο!ωσε0« om. F2 G
F1 P H K (quod exhib. m) E α4τ�« : E α4τ�« κα6 F2 : E α4τ�« βασ$λειο« m : ο@το« L F1 P H K
68 5νδριανοψπ�λε0« F2 F1 H K 69 ’ Ραγαβω : eαγαμβω L : eαγγαβω G F1 : κοψροψπα-
λ/τοψ F2 post πατρ�« add. μ�ν F1 το( om. F1 P το( πατρι/ρξοψ Lac 69–70 γαμβρο( –
!ψγατωρα om. F2 G 69 το( alt. om. L F1 70 Ψαψτο( : α4το( H recte !ψγατωραν H K
το�τοψ : το( α4το( F1 71 E : κα6 P H K κρο(μμο« G βοψλγ/ρ0ν P H K (F1 per
comp.) 72 Λω0ν E : E λω0ν E P H K 5ρμωνιο« m F1 P H K (sic ut vid. K) τψρανν$σα« T
�#ελ!<ν F1 73 )πι!εν (sic m : )πισ!εν F1 P H K) α4το( om. F2 G λοξεψ!ε6«? in app. Bekker
δ� : κα6 P παρ� : %π� F2 G 74 5ρμεν$οψ m F1 P H κα6 om. F1 74–75 ?πεμχεν – ζYδα
(ζzδια P) om. L 75 5φελ�μενο« – ξαλκ» : κα6 τ/ τε παλ/τια �νωπρισεν κα6 τα �κε�σε
χαλκ» (sic ut vid.) αφε�λατο F1 : κα6 5φε$λετο (-ατο H) τ� �κε�σε (�κε�σε om. H) ξαλκ» P H K
δ� κα6 : δ� F1 : om. L
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8Αδριανοψπ�λει παρωλαβεν α4τCν κα6 μετωστησε ξιλι/δα« 5νδρ<ν δωκα
ξ0ρ6« γψναικ<ν κα6 το�τοψ« κατzκισε πωραν το( Δανοψβ$οψ. 10 �ν δ�
τα�« Uμωραι« Υεοφ$λοψ το( βασιλω0« oν στρατηλ/τη« �ν Μακεδον$l E
Κορδ�λη« προσαγορεψ�μενο«. ε^ξε δ� κα6 ψ,�ν Β/ρδαν Bν�ματι
tνδρι0μωνον π/νψ, Sν κατωλιπεν 5ντ 8 α4το( >ρξειν τ<ν Μακεδ�ν0ν τ<ν
)ντ0ν πωραν το( ποταμο( Δανοψβ$οψ. α4τ�« δ� μετ� μηξανV« τινο«
oλ!εν εA« Υε�φιλον1 Sν %ποδε#/μενο« ξα$ρ0ν κα6 γνο�«, S !ωλει, 5πωστει-
λε πλο�α 5ναλαβωσ!αι α4το�« κα6 �λ!ε�ν �ν τ' π�λει. 11 oν δ� >ρξ0ν
Βοψλγαρ$α« Βαλδ$μερ, ?γγονο« Κρο�μοψ, πατCρ Σψμε<νο« το( μετ�
τα(τα κρατσαντο«. �πο$ησαν οIν βοψλCν E λα�« σ�ν γψναι#6 κα6
τωκνοι« �#ελ!ε�ν �ν ’Ρ0μαν$l. �#ελ!�ντο« δ� ΜιξαCλ Βοψλγ/ροψ �ν Υεσ-
σαλον$κ+ Tρ#αντο διαπερ»ν σ�ν τα�« %ποστ/σεσιν α4τ<ν. μα!]ν δ� E
κ�μη« το(το 5ντεπωρασε πολεμσ0ν α4το�«. 5πογν�ντε« οIν ο, Μα-
κεδ�νε« �πο$ησαν κεφαλCν α4τ<ν τ�ν τε Τζ/ντζην κα6 τ�ν Κορδ�λην
κα6 σψμβαλ�ντε« π�λεμον 5πωκτειναν πολλο�«, τιν�« δ� κα6 �κρ/τησαν.
ο, δ� μC δψνη!ωντε« περ»σαι Βο�λγαροι προσερρ�ησαν το�« Οϊγγροι«,
5ναγγε$λαντε« α4το�« π/ντα τ� τ<ν Μακεδ�ν0ν. oλ!ον δ� κα6 τ� πλο�α
το( βασιλω0« πρ�« τ� 5ναλαβωσ!αι α4το�« κα6 5γαγε�ν �ν τ' π�λει.
παρεψ!� δ� 5νεφ/νησαν Ο@ννοι τY πλ!ει >πειροι. ο, δ� Aδ�ντε« α4το�«
μετ� δακρ�0ν �β�0ν λωγοντε«1 E !ε�« το( 4γ$οψ 8Αδριανο( βο!ει Uμ�ν1
κα6 παρετ/σσοντο πρ�« σψμβολCν πολωμοψ. ο, δ� Το(ρκοι ε^πον πρ�«
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95

76 Hadrianupolis expugnata est mense Iun. a. 813 § 10–12: ut vid. a. 836

TL [F2]G[m] F1PH[K]

76 5νδριανοψπ�λει F2 F1 H δωκα : δGδεκα G : ιβ F2 77 post γψναικ<ν add. �ν οf« oν κα6
E (E om. H K) βασ$λειο« P H K πωραν : μωξρι F2 G 78 Uμωρα« H στρατηγ�« P H K
E om. F1 79 Κορδ�λη« (κορδηλ2 F1) : κονδ�λη« T Bν�ματι β/ρδαν L F1 80 κατωλειπεν
H 81 το( ποταμο( (το( ποταμο( το( L) Δανοψβ$οψ : το( δανοψβ$οψ ποταμο( F1 μετ�
: δι� H 82 oλ!εν : εAσVλ!εν G post εA« add. τ�ν F1 δε#/μενο« G J !ωλη F1 83 �λ!ε�ν :
5γαγε�ν α4το�« P : 5γαγε�ν H K post δ� add. τ�τε L F1 84 Βοψλγαρ$α« (βοψγρ2 F1) :
βοψλγ/ρ0ν H K Βαλδ$μερ : βλαδμηρ F1 : βλαδ�μιρ P : βλαδ$μερ H K κρο�μμοψ
G Σψμε<νο« : σψμε]ν F1 P H K 84–85 το( μετ� τα(τα κρατσαντο« (κρατσαντο« :
βασιλε�σαντο« H) om. G 85 �πο$ησε P οIν : δ� H : om. P K post λα�« add. πρ�
το( καταλαβε�ν (πρ� το( καταλαβε�ν : προκαταλαβε�ν H K) τ� πλο�α P H K
86 �#ελ!�ντο« – Βοψλγ/ροψ : �#ελ!ε�ν μωξρι βοψλγαρ$α« P 88–89 μακωδονε« T
89 α4τ<ν om. G Τζ/ντζην : τζ/ντζη T L : τζ/τζην P κορδηλ2 F1 90 σψμβαλ�ντε« :
σψμβαλλ�ντε« εA« H δ� om. G 91 περιερρ�ησαν G ο"γγροι« T 92 α4το�« : α4το�« G
τ� pr. om. H K 93 5ναλαβωσ!αι : 5ναγαγωσ!αι F1 5ναγαγε�ν G 94 δ� pr. : οIν G
Ο@ννοι : οIννοι T P : οϊννοι L : οϊνοι G H : ο(νο, F1 95 �β�0ν (non vid. K) : �β�οψν L H
5νδριανο( F1 H βο!ει (βοη!2 F1) : βο!η T : βο!εισον H 96 παρωτασσον T post πρ�«
pr. add. τ� F1 σψμβολCν (sic m K) : σψμβοψλCν T P : σψμβαλ� F1 : non adhib. F2 π�λεμον F1
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α4το�«1 δ�τε Uμ�ν τCν "παρ#ιν %μ<ν π»σαν κα6 5πωλ!ατε, _ποψ κα6
βο�λεσ!ε. 12 ο, δ� το(το ο4 κατεδω#αντο, 5λλ� παρατεταγμωνοι %πVρ-
ξον �ν τρισ6ν Uμωραι« κα6 τ' τετ/ρτ+ Tρ#αντο εA« τ� πλο�α α4τ<ν
εAσωρξεσ!αι. !εασ/μενοι δ� το(το ο, Το(ρκοι σψνωβαλον π�λεμον 5π�
:ρα« πωμπτη« μωξρι« Ψσπωρα«, κα6 τραπ�ν τ� ?!νο« κατεδ$0κον α4το�«
ο, Μακεδ�νε«. κα6 τ' �πιο�σ+ Uμωρl βοψλομων0ν α4τ<ν %ποξ0ρVσαι
5νεφ/νησαν π/λιν Ο@ννοι πρ�« τ� πολεμVσαι α4το�«. 5ναστ�« δ� Μα-
κεδ]ν νεGτερο« Bν�ματι Λω0ν �κ γωνοψ« τ<ν Γομοστ<ν, S« μετ� τα(τα
γωγονεν Ψταιρει/ρξη«, κα6 qτεροι Bνομαστο6 τ<ν Μακεδ�ν0ν ?τρεχαν
α4το�« κα6 �#λασαν κα6 %ποστρωχαντε« εAσVλ!ον εA« τ� πλο�α κα6 5πε-
σG!ησαν πρ�« τ�ν βασιλωα κα6 φιλοτιμη!ωντε« παρ8 α4το( %πωστρεχαν
εA« Μακεδον$αν εA« τCν Aδ$αν ξGραν. 13 oν δ� τ�τε Βασ$λειο« νεαν$α« �κ
τV« αAξμαλ0σ$α« �λ!Gν. �πο$ησε δ� �ν τ' αAξμαλ0σ$l �π6 Λωοντο« το(
βασιλω0« κα6 ΜιξαCλ το( 8Αμορρα$οψ κα6 εAσVλ!εν �π6 Υεοφ$λοψ το(
βασιλω0«, h« ε^ναι τ� ?τη α4το( ?τη κε'. 5ποκαταστα!ε6« δ� �ν τ' Aδ$l
ξGρl προσεκολλ!η δοψλε�ειν στρατηγY Μακεδον$α« τY �πιλεγομων8
Τζ/ντζ+ κα6 μηδ�ν παρ8 α4το( Wφελη!ε6« oλ!εν �ν τ' π�λει μωξρι τV«
ΞρψσV« π�ρτη«. εAσελ!]ν δ� κεκοπ0μωνο« 5π� τV« Eδοιπορ$α« (ΚψριακC
γ�ρ oν κα6 E Zλιο« πρ�« δψσμ/«) 5νεκλ$!η �ν το�« πεζοψλ$οι« το( 4γ$οψ
Διομδοψ«1 κα!ολικC γ�ρ oν τ�τε U �κκλησ$α, ?ξοψσα προσμον/ριον
Bν�ματι Νικ�λαον. 14 τ' δ� νψκτ6 �κε$ν+ �κ/λεσε !ε$α φ0νC τ�ν προσ-
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115

113 sec. Symeonem Logothetam Basilius I. C/polim venit fort. ca. a. 836, re vera fort. ca a. 855

TL [F2]G[m] F1PH[K] 113 ab oλ!εν TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

97 Uμ�ν : %μ�ν G 5πωλ!ατε (sic m : 5πελ!τ2 F1) : 5πωλ!ετε L G : πορε�εσ!αι H : non adhib.
F2 _ποψ : ?ν!α P κα6 alt. om. G F1 H K (quod exhib. m) : non adhib. F2 98 βο�λεσ!αι H
K παρατετταμωνη F1 99 post τετ/ρτ+ add. Uμωρl F1 εA« om. F1 α4τ<ν om. L
100 το(το om. F1 P σψνωβαλλον G H 101 :ραν G μωξρι« : κα6 μωξρη« L : q0« P H K
Ψσπωρα« : :ρα« ι H τραπ�ν τ� ?!νο« : τραπωντε« ο, οϊννοι L : τραπωντε« F1 : τραπωντο« το(
?!νοψ« P κατεδ$0κον α4το�« : το�τοψ« κατεδ$0κον F1 102 μακωδονε« T H (-0νε« H)
βοψλ�μενοι H K 5ναξ0ρVσαι G 103 �φ/νησαν (�φ/νη F1) F1 P H K post π/λιν add. ο,
L Ο@ννοι : οIνοι T G H : ο,ο�ννοι L : ο4ν6 F1 : οϊννοι P 104 Bν�ματι ()νομα F1) Λω0ν :
λω0ν Bν�ματι G post �κ add. το( F1 γομ0στ<ν F1 106 post �#λασαν (5π- F1) add.
μωξρι τ<ν Bρ$0ν α4τ<ν L κα6 %ποστρωχαντε« : %ποστρωχαντε« δ� L 106–07 διεσG!η-
σαν F1 108 post εA« pr. add. τCν F1 μακεδ0ν$αν F1 νεαν$σκο« F1 109 post αAξ-
μαλ0σ$α« add. κα6 ο@το« L δ� om. T αAξμαλ0σ$l : αAξμαλ0σ$αι L 110 βασιλω0« :
5ρμωνη F1 : βασιλε$οψ P 8Αμορρα$οψ (5μ0ρρα$οψ T : 5μ0- m : 5μ0ρα$οψ H) κα6 : τραψλο(
τ<ν βασιλω0ν F1 111 τ� ?τη α4το( ?τη (?τη alt. om. m F1 P H K) : �τ<ν L 112 post δοψ-
λε�ειν add. τY F1 P μακεδ�ν0ν P H K 113 μηδ� L 113–14 oλ!εν – π�ρτη« : μωξρι τV«
ξρψσV« π�ρτη« oλ!ε (oλ!ε om. G) F2 G 114 κεκοπ0μωνο« : κεκοπιασμωνο« (-ιαμ- G) F2 G :
κα6 κοπmακ<« X : κεκοπιακ]« F1 5π� : �κ X F1 H 115 γ�ρ oν κα6 E Zλιο« : δ� oν Uμωρα1
Uλ$οψ )ντο« F1 post Zλιο« add. Tδη X F1 : non adhib. F2 �ν το�« πεζοψλ$οι« (sic X m : F2 per
comp.) : �ν τY πεζοψλ$8 G P H K : ?#0!εν F1
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μον/ριον λωγοψσα1 �γερ!ε6« εAσ/γαγε εA« τ� ε4κτριον τ�ν βασιλωα. E δ�
�γερ!ε6« ο4δωνα ε@ρεν πλCν α4τ�ν τ�ν Βασ$λειον κε$μενον h« πωνητα, κα6
�πιστραφε6« ?πεσεν εA« τCν α4το( κο$την. π/λιν οIν �κ δεψτωροψ oλ!εν
α4τY U τοια�τη φ0ν. E δ� �#ελ!]ν κα6 κατασκοπσα« κα6 μηδωνα ε%-
ρGν, �πιστραφε6« ?κλεισε τ�ν πψλ<να κα6 5νωπεσε. κα6 ε4!ω0« μετ� ’ρομ-
φα$α« τι« δωδ0κεν α4τY εA« τCν πλεψρ�ν λωγ0ν1 �#ελ!]ν εAσ/γαγε Sν
βλωπει« ?#0!εν το( πψλ<νο« κε$μενον1 ο@τ�« �στιν E βασιλε�«. �#ελ!]ν
οIν μετ� σποψδV« σ�ντρομο« κα6 ε%ρ]ν Βασ$λειον μετ� τV« πρα« κα6
’ρ/βδοψ εAσγαγεν ?σ0!εν τV« �κκλησ$α«. κα6 τ' δεψτωρl Uμωρl 5πελ!]ν
μετ 8 α4το( εA« τ� λοψτρ�ν Tλλα#εν α4τ�ν. κα6 �λ!]ν �ν τ' �κκλησ$l
�πο$ησεν 5δελφοπο$ησιν, κα6 σψνηψφρα$νοντο �ν 5λλλοι«. 15 E δ�
α4τ�« Νικ�λαο« ε^ξεν 5δελφ�ν Aατρ�ν, S« �δο�λεψε τY Υεοφιλ$τζ+. �λ!]ν
δ� κατ� τ�ξην E Aατρ�« πρ�« τ�ν 5δελφ�ν α4το(, Aδ]ν τ�ν Βασ$λειον
κα6 !αψμ/σα« τ� μωγε!ο« κα6 τCν 5νδρε$αν α4το( ε^πεν πρ�« τ�ν 5δελ-
φ�ν α4το(1 π�!εν �στ6ν ο@το«; E δ� 5ναγγωλλει α4τY π/ντα κα6
παργγειλε φψλ/#αι τ� μψστριον. κα!εζομωνοψ δ� το( Aατρο( �π6
τραπωζη« μετ� το( Υεοφιλ$τζη κα6 το�τοψ κα! 8 Ψαψτ�ν 5ναλογισαμωνοψ
κα6 εAπ�ντο«, _τι ο4 δ�ναμαι ε%ρε�ν �πιτδειον >ν!ρ0πον εA« το�« �μο�«
xπποψ«, 5ναστ�« E Aατρ�« ε^πεν τY κψρ$8 α4το( περ6 τV« 5νδρε$α« το(
Βασιλε$οψ, κα6 _τι τοιο(τ�« �στιν, οfον �πιπο!ε�« κα6 ζητε�«. 5ποστε$λα«
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§ 15–16: cf. Genes. IV.26

TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

118 τ�ν βασιλωα εA« τ� ε4κτριον (post ε4κτριον add. σοψ X) F2 H 119 ο4δ�ν F1 ε@ρεν :
?βλεπε P πλCν : εA μC F2 H post Βασ$λειον add. μ�νον H h« πωνητα κε$μενον L 120 ad
�πιστραφε6« in mg. add. ?κλεισε τ�ν πψλ<να, κα6 F1

2 120–22 ?πεσεν – �πιστραφε6« om. F2 G
(homoeotel.) 120 κο$την α4το( L X 120–21 �κ δεψτωροψ oλ!εν α4τY : α4τY �κ δεψτωροψ
oλ!εν F1 P H K : �κ δεψτωροψ, oλ!εν X 121 U τοια�τη om. F1 κα6 alt. om. F1 122–23

eομφα$α« : μαξα$ρα« H 123 δωδ0κεν : ?κροψσεν F1 α4τY (per comp. F1) : α4τ�ν X post
πλεψρ�ν add. α4το( G : non adhib. F2 λωγ0ν : εAπ]ν L �#ελ!]ν : ?#ελ!ε F1 P H K
124 ?#0!εν το( πψλ<νο« : εA« τ�ν πψλ<να L post βασιλε�« add. κα6 F1 125 Βασ$λειον :
τ�ν βασ�λειον κε$μενον X : τ�ν βασ$λειον F1 τV« om. P post κα6 alt. add. τV« F2 G H
126 post e/βδοψ add. κε$μενον �ν το�« %πολ$!οι« οAκοδομμασιν εA« 5ν/παψσιν τ<ν διερ-
ξομων0ν F1 ?νδο!εν P 126–27 5πελ!]ν – α4τ�ν : ?λοψσεν α4τ�ν κα6 Tλα#ε τ� eακGδη
,μ/τια F1 127 μετ 8  α4το( om. F2 G X 128 5δελφοπο$ησιν (sic F2 X m : 5δελφοπο$σην G,
sed corr. in mg. m2) : μετ 8  α4το( 5δελφοπο$ησιν L : μετ 8  α4το( 5δελφοποι$αν F1 : 5δελφο-
πο$ησιν μετ 8  α4το( P H K �ν om. L X F1 H 128–29 E – ε^ξεν : ε^ξε δ� E α4τ�« νικ�λαο« F1
129 Aατρ�ν 5δελφ�ν P τ�ν !εοφιλ$τζην F2 G 130 post α4το( add. κα6 F2 H (quod etiam
add. X, sed aliter) τ�ν alt. om. H 131–32 ε^πεν – α4το( om. F1 (sed add. in mg. F1

2)
132 5νγγειλεν L P H K post π/ντα add. λα!ρα$0« F1 133 φψλ/ττειν P H K post �π6
add. τV« F2 H 134 το�τοψ (τοψτ 2 F1) : το(το X : το(τον H : non adhib. F2 135 >ν!ρ0πον
�πιτδιον (�πιτδιον om. F2) X H �μο�« om. F2 G X 136 post 5ναστ�« add. οIν F1
137 τοιο(τ�« �στιν, οfον : ο@το« �στ6ν Sν H ζητV« F1
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οIν μετ� σποψδV« Tγαγεν α4τ�ν. !εασ/μενο« οIν α4τ�ν �π$σγοψρον κα6
μεγ/λην κεφαλCν ?ξοντα �πω!ηκε Κεφαλ»ν κα6 δωδ0κε το(τον το( δοψ-
λε�ειν το�« xπποψ« α4το(. h« οIν προε$ρηται, δι� τCν τοια�την αAτ$αν
δωδ0κεν α4τ�ν ΜιξαCλ τY βασιλε�. q0« Jδε τ� περ6 5νατροφV« Βασι-
λε$οψ. 16 E δ� βασιλε�« τ�ν α4τ�ν Βασ$λειον εAσαγαγ]ν ε^πεν τ' μητρ6
α4το( h« ξα$ρ0ν1 δε(ρο �δε, μVτερ, οfον >γοψρον ν(ν �πελαβ�μην. U δ�
�#ελ!ο(σα κα6 το(τον Aδο(σα 5πεστρ/φη εAπο(σα τY ψ,Y α4τV«1 ο@τ�«
�στιν, τωκνον μοψ, E μωλλ0ν τCν γενε�ν Uμ<ν 5φαν$σαι. E δ� ο4δαμ<«
�πε$σ!η τ' Aδ$l μητρ6 το(το λεγο�σ+, s Tκοψσεν α4τV«. 17 �τελε�τησε
δ� E �ν 4γ$οι« πατρι/ρξη« Με!�διο«, κα6 ξειροτονε�ται 5ντ 8 α4το(
8 Ιγν/τιο«, E ψ,�« ΜιξαCλ το( κοψροπαλ/τοψ. 18 τ<ν δ� Βοψλγ/ρ0ν
�πιδρομ�« ποιο�ντ0ν �ν Υρ}κ+ τε κα6 Μακεδον$l κα6 ληmζομων0ν τ�
τοια(τα !ωματα U ΥεοδGρα τα#ατ$0να �ποισατο, οi �κ τ<ν κ/στρ0ν
Βοψλγ/ροι« �πιτι!ωμενοι σπορ/δην κα6 κατ 8 Bλ$γοψ« κοψρσε�οντε« �φ�-
νεψον το�τοψ« κα6 �ξμαλGτιζον, :στε %ποσταλVναι το�« Βοψλγ/ροψ«
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§ 17: Methodius obiit 14.6.847, et Ignatius patriarcha factus est 4(3).7.847 § 18: a. 846 vel postea

§ 16: cf. ThCont. (Vit. Bas.) 15 § 17: cf. ps.-Sym. 657.7–9; Vit. Nic. Stud. 904D; Vit. Ignat.
501A–B § 18: cf. ps.-Sym. 657.7–11; Genes. IV.7

TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

138 !εασ/μενο« οIν : !εασ/μενο« F2 : κα6 !εασ/μενο« F1 α4τ�ν alt. om. H �πι/γοψρον
H 139 ?ξοντα κεφαλCν F1 ad �πω!ηκε add. in mg. α4τY )νομα F1

2 F2, fort. recte
(cf. 131.222 �πιτω!ηκεν α4τY τ� α4το( )νομα) δωδ0κε : παρωδ0κεν F1 139–40 το(τον
το( (το(τον το( (sic m) : το(τον L F2 P : το( H : το�τ0 K : om. X) – α4το( : α4τ�ν το�«
xπποψ« α4το( ποε�σ!αι πρ�νειαν κα6 δοψλε$αν F1 140 το�« xπποι« L et fort. s.l. P (etiam
το�« xπποψ« in textu P) ε�ρηται F1 αAτ$αν : δοψλε$αν F1 141 τY βασιλε� μιξαCλ F1
141–42 q0« – Βασιλε$οψ : περ6 βασιλ F2 : om. X F1 141 Jδε : _δε T 5ναστροφV« H K
142–43 εAσαγαγ]ν – h« ξα$ρ0ν (h« ξα$ρ0ν om. L) : Tγαγεν α4τ�ν τV μητρ6 α4το(
ξα$ρ0ν κα6 λωγει F2 : εAσγαγε πρ�« τ' μητρ6 α4το( ξα$ρ0ν F1 143 μVτερ (μVρ T L F2
X F1 P H K : μVτερ m) : μερ G ν(ν om. F2 X 5πελαβ�μην F2 H 144 %πεστρ/φη F1
146 το(το (το�τοψ T : τVι G : ο"τ0 P) λεγο�σ+ (λωγοψσα X F1) (το(το λεγο�σ+ om.
F2 m) 147 πατρι/ρξη« Με!�διο« : με!Gδιο« E πατρι/ρξη« H κα6 ξειροτονε�ται :
ξειροτονε�ται δ� F1 148 E om. T G (quod exhib. F2 X m) το( om. T P H K (sed vide
infra) post κοψροπαλ/τοψ (κοψραπελ/τοψ L : κοροπελ/τοψ ut vid. G : κοψροψπατ2 F1)
add. το( (post το( add. κα6 F1) βασιλε�σαντο« F1 P H K 149 �πιδρομCν H post �ν add.
τ' H τε om. F1 H 150 post U add. δ� F1 X τα#ατ$0να : τα#ατι<να T G : τα#αντ$0να
F2 : τα#ε<να m : τα#$0να F1 post κ/στρ0ν add. �#ερξ�μενοι κα6 H 151 Βοψλγ/ροι«
(βοψλγαρ$α« F2 G : βοψλγρ2 F1) : το�« βοψλγ/ροι« F1 P H K �πιτι!εμωνοι« P post Bλ$γοψ«
(Bλ$γον X : Bλ$γ0ν F1 : Bλιγ�ροψ« K) add. ε%ρ$σκοντε« L κοψρσε�οντε« (sic F2 X m) :
κοψρσε�σαντε« F1 : κοψρσε�οντα« L (de L vide autem ε%ρ$σκοντε« supra) P H K, fort.
recte (vide introd. III.3.1.1) 151–52 �φGνεψσαν F1 152 �ξμαλGτιζον : -εψον F2 G X :
-εψσαν F1 %ποσταλVναι : %ποταγVναι F2 G : %πολVναι F1 το�« Βοψλγ/ροψ« : α4το�« F1
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�ν τ' Aδ$l ξGρl. 19 Β/ρδα« δ� E κα�σαρ σψνεφιλιG!η ΔαμιανY
πατρικ$8 κα6 παρακοιμ0μων8. E δ� τ�ν βασιλωα κρατσα« ?πεισε το(
εAσελ!ε�ν Β/ρδαν �ν τ' π�λει1 S« δι� δGρ0ν το�« το( βασιλω0« οAκε$οψ«
δε#ι0σ/μενο« dμα τY παρακοιμ0μων8 hρ$σ!η προωρξεσ!αι εA« τ� πα-
λ/τιον. οAκει0σ/μενο« δ� κα6 Υεοφ/νην πρ0τοσπα!/ριον h« tνδρει0μω-
νον, τ�ν �πιλεγ�μενον Φαλγ/νον, βοψλCν ποιο(σι μετ� Δαμιανο( το(
5νελε�ν Υε�κτιστον τ�ν καν$κλην. πεισ!ε6« δ� κα6 E βασιλε�« %π� Δαμια-
νο( �π6 το�τ8 σψνaνεσε κα6 α4τ�« γενωσ!αι το(το. ?λεγε γ�ρ E Β/ρδα«
ΔαμιανY, _τι q0« �στ6 Υε�κτιστο« μετ� τV« α4γο�στη«, ο4κ >ρ#ει ο4δ�
�#οψσι/σει ποτ� E βασιλε�«. 20 E δ� Υε�κτιστο« 5πελ!]ν �ν τY λο�σμα-
τι τ<ν 8Αραβ$νδοψ, h« ?!ο« oν α4τY, ε^τα �λ!]ν εA« τ� 5σηκρητε�α κρα-
τ<ν τ�« 5ναφορ�« εAσVλ!εν εA« τ� Λαψσιακ�ν κα6 περιβλεχ/μενο« ε^δε
Β/ρδαν κα!εζ�μενον ?μπρατον κα6 ταραξ!ε6« σφοδρ<« ?φη, _τι �γ] εAσ-
ελ!]ν εA« τCν α4γο�σταν π/λιν �κδιGκ0 α4τ�ν. εAσελ!�ντο« δ� α4το(
πρ�« τ� ’�ρολογε�ον προgπντησεν α4τY ΜιξαCλ dμα ΔαμιανY κα6
ο4κ ε�ασεν εAσελ!ε�ν πρ�« ΥεοδGραν, 5λλ8 �κελε�σ!η μετ 8 BργV« 5νο�#αι
τ�« 5ναφορ�« κα6 5ναγν<ναι ?μπροσ!εν α4το(. κα6 >κοντα το(το
ποισαντα 5ντωστρεχεν α4τ�ν εA« το4π$σ0 �#ελ!ε�ν. E δ� πικρ<«
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§ 20: 20.11.855

§ 19–20: cf. ps.-Sym. 657.12–18; Genes.IV.9 § 20: cf. Genes. IV.10 (de caede Theoctisti)

TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

153 post κα�σαρ (κα�σαρ om. F1) add. 5δελφ�« !εοδGρα« α4γο�στη« F1 P H K �φιλιG!η
L 154 κρατσα« : δψσ0πσα« X P H K 155 S« (h« X : ο?« P) – το�« : Uδιαδ�ρ0ντησ ut
vid. F2 : S« εAσελ!<ν κα6 δι� δGρ0ν το�« F1 156 δε#ι0σ/μενο« : δε#ι0σαμωνοψ« T : δια-
δε#/μενο« F2 G m : �πισπασ/μενο« X 156–57 εA« τ� παλ/τιον : εA« τ(�) παλ/τια F1 : �ν τY
παλατ$8 H 157 δ� om. F1 158 λεγ�μενον F1 Φαλγ/νον : φαλγ/ρ0ν F2 : φαργ/νον F1
P H K (cf. supra, l. 28–29: E �κ Φαργ/ν0ν) βοψλCν : πολλCν F1 (corr. F1

2 s.l.) δαμιαν�ν G
159 5νελε�ν : �λ!ε�ν F1 (corr. F1

2 s.l.) καν$κλην : λογο!ωτην F1 : �π6 το( κανικλε$οψ P H K
post %π� add. το( P 160 �π6 το�τ8 (το(το T L : το�τοψ X) om. F1 σψνaνεσε (σψνε�νασε
H) – το(το : κα6 α4τ�« γενωσ!αι σψννεσεν L E om. P H K 161 _τι om. T 161–62 ο4δ�
�#οψσι/σει (�#οψσι/νι F2 : �#οψσι/ζει F1) – βασιλε�« : E βασιλε�« ο4δ� �#οψσι/σει H 162–63

λο�σματι : λο(μασι T : λο�ματι P (vide introd. III.3.1.1) 163 8Αραβ$νδοψ : 5ρεοβ$νδοψ L m,
fort. recte : 5ραβ$νδ0ν F2 : 5ρεβ�δ0ν X : 5ρεοβ$νδ0ν F1 post α4τY add. κα6 λοψσ!ε6« F1 ε^-
τα �λ!]ν : εAσελ!]ν L : ε^τα �#ελ!]ν P H K 5σηκρητε�α : 5σψγκρ$τοψ X : σικρητρι0ν ut
vid. F2 (σικρητριον in mg. F1

2) : 5σικρητ$α G : 5σικρητε�α m : 5σψγκριτ 2 F1 : 5σψκριτι» H
164 τ� : τ�ν P Λαψσιακ�ν : λαψστιακ�ν F1 165 ?μπρατον (?μπραττον K) : ?νπρ0τ F1 : ?μ-
πρακτον H, fort. recte 166 �κδιGκ0 : �κδικ0 F2 : �κδιG#0 P K : διG#0 H 167 πρ�« : εA«
F2 G X m ’�ρολογε�ον (sic m) : Eρολογ$ον F2 : hρολ�γιον G X P 168 ε�ασεν (sic F2 X) :
ε�ασαν L G m H K πρ�« : εA« τCν F2 : εA« X �κωλεψσε X P H K 169 α4το( : α4τ<ν G
το(το : το(τον F2 G 170 α4τ�ν om. H το4π$σ0 : τ� (F1 per comp.) Bπ$σ0 T X F1
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δακρ�0ν κα6 Bλοφψρ�μενο« �#Vλ!ε. σψνντησεν δ� α4τY Β/ρδα« εA« τ�
Λαψσιακ�ν κα6 Tρ#ατο κατ� κ�ρρη« πα$ειν α4τ�ν κα6 τ$λλειν τ�« τρ$ξα«
α4το(. Aδ]ν δ� E δροψγγ/ριο« τV« β$γλη« E Μανι/κη« 5ναστ�« 5ντωλεγε
τY Β/ρδl μC τ�πτειν τ�ν λογο!ωτην. E δ� Β/ρδα« 5πεκρ$!η τ' κελε�σει
το( βασιλω0« το(το ποιε�ν. 5νεφ/νη δ� κα6 E βασιλε�« τ' βοψλ' Δαμια-
νο(, κα6 το(τον Aδ]ν Β/ρδα« dμα Υεοφ/νει τY Φαλγ/ν8 >ραντε« τ�ν
λογο!ωτην σφ/ζοψσιν α4τ�ν κα6 μεληδ�ν κατακ�πτοψσιν εA« τ� σκ�λα,
!ηρ<ν Wμ�τητα κα6 5γρι�τητα �νδει#/μενοι. 21 το(το μα!ο(σα παρ�
το( παπ$οψ ΥεοδGρα �#ελ!ο(σα κατ� το( Μιξαλ, h« εAκ�«, tγαν/κτη-
σεν κα6 τ<ν >λλ0ν, οi τ�ν φ�νον κατειργ/σαντο. κα6 το( βασιλω0« παν-
τ6 τρ�π8 μηξαν0μωνοψ τCν μητωρα �#ιλεGσασ!αι Eμο$0« α4τC
5παρηγ�ρητο« ?μεινεν, μτε τCν BργCν %φιεμωνη, μτε παραμψ!οψμωνη
τισ$ν, 5λλ8 :σπερ κλ�δ0ν !αλ/σσιο« νοψ!ετοψμωνη παρηγορε�τ� τε κα6
κατεπε$!ετο. _!εν μεταβαλ]ν E βασιλε�« :σπερ τCν χψξCν κα6 τCν
γνGμην, ο"τ0 δC κα6 τ� σξVμα κα6 τCν �νωργειαν τοσο�τοι« τρ�ποι«
λψπε�ν α4τCν κατηπε$γετο, _σοι« πρ� το�τοψ !εραπε�ειν �σξηματ$ζετο.
κα6 δC τ�« μ�ν 5δελφ�« α4το( Υωκλαν, 8Αναστασ$αν κα6 5Ανναν �#0!ε�
το( παλατ$οψ καταγαγ]ν εA« τ� Καριανο(, Ποψλξερ$αν δ� h« tγα-
πημωνην τ' μητρ6 5πωστειλεν �ν τ' μον' τ<ν Γαστρ$0ν, ε^! 8 ο"τ0«
μετ 8 Bλ$γον ΨνGσα« π/σα« �ν τ' μον' τ<ν Γαστρ$0ν 5πωκειρε, περιβα-
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§ 21–23: cf. Vit. Nic. Stud. 905B–C § 21: cf. ps.-Sym. 657.18–658.8; Genes. IV.11 183

κλ�δ0ν – νοψ!ετοψμωνη: cf. Euripid., Med. 28–29 (h« δ� πωτρο« s !αλ/σσιο« κλ�δ0ν 5κο�ει
νοψ!ετοψμωνη φ$λ0ν)

TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

171 Bλοφψρ�μενο« : Bδψρ�μενο« P δ� : δ 8 H τ� : τ�ν P 172 Λαψσιακ�ν : λαψσ$ακον G :
λαψσαmκ�ν X K : λασιακ�ν F1 173 τV« β$γλη« (sic m) : E β$γλα« L F1 : τV« β$γλα« G : E τV«
β$γλα« X ?λεγε P H K 174 5ποκρι!ε6« F2 G 175 κα6 om. F1 post βασιλε�« (βασ$λειο«
H K) exhib. �ν F1

ac post βοψλ' add. το( L 176 post Aδ]ν add. E H post dμα add. τ<ι F2 G
!εοφ/ν0 H (-η T L G X F1 K : non adhib. m) τY om. H φαργ/ν8 F2 F1 P H K 177 λο-
γο!ωντοψ ut vid. P εA« τ� : ε�τα F1 σκ�λα : σκ�!α F2 G m : non adhib. X 178 !ηρ<ν (κα6
!ηρ$0ν F1) – �νδει#/μενοι om. F2 G 179 παπ$α F1 h« om. L 180 κα6 pr. – κατειργ/σαντο
(-ατο F1) om. F2 G τ<ν – φ�νον : τ�ν >λ0ν τ0ν φ�ν0ν F1 181 μηξαν0μων0 F1 Eμο$0«
om. F2 G m : an scrib. _μ0«? α"τη G 182 ?μενε X F1 τV« BργV« P H K 183–84 5λλ8 –
κατεπε$!ετο om. L F2 G (quod exhib. X m) 183 !αλ/σσιο« : !αλ/ττιο« F1 183–84 νοψ!ε-
τοψμωνη (post νοψ!ετοψμωνη (ταραττομωνη P H K) add. ο4 F1 P H K (non add. m. : non adhib. L
F2 G)) παρηγορε�τ� τε κα6 (τε κα6 m : s F1 P H K : non adhib. L F2 G (X)) κατεπε$!ετο (κα6
�πε$!ετο P H : κα6 �π$!ετο K) : κgμαινομωνη ο4, παρηγορε�τ0 X 184 _!εν : non vid. Pac :
fort. _λοψ vel _μοψ Ppc μεταβαλ]ν : μεταβαλλ]ν H : μεταβαλλ�μενο« X 186 λψπε�ν (κα-
ταλιπε�ν F1 (corr. s.l. F1

2)) α4τCν (α4τ�ν G) : α4τCν λψπε�ν T κατηπε$γετο : κατεπε$!ετο F1
(corr. in mg. F1

2) : κατεπε$ξετ0 H : κατηπε$ξετο K �σξηματ$ζετο : �σπο�δαζεν H
187 post Υωκλαν add. κα6 F1 >ναν F1 �#0!ε� : ?#0!εν F1 (-ει s.l. F1

2) 188 καταγαγ]ν :
5παγαγ]ν L : 5γαγ]ν F1 Καριανο( : κψριανο( F1 190 Bλ$γ0ν T F1 ΨνGσα« : �ν< F1
(corr. s.l. F1

2) μον' τ<ν Γαστρ$0ν : α4τVι μονVι L 190–91 περιβαλ]ν – σξVμα om. G
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λ�ν α�τ�« τ� μοναξικ�ν σξ�μα. 22 �π� δ" τ�« σψγκλ%τοψ π&ση«
ε�φημισ*ε+« μ,νο« α�τοκρατορε. κα+ προβ&λλεται Β&ρδαν μ&γιστρον
κα+ δομωστικον τ2ν σξολ2ν. μ3 διαλλαττομωνη« δ" τ�« μητρ�« α�το4 δι5
6 7λ8πει α�τ3ν κα+ δι� τ3ν 9δικον σφαγ3ν Υεοκτ:στοψ, ;ξ*ρα �π�ρξεν
<ναμετα=> α�τ2ν 9σπονδο«. ? δ" τα8την το4 παλατ:οψ καταγαγ�ν ε@«
τ� μοναστ%ριον τ� οAτB τ� Γαστρ:α καλο8μενον <πωστειλενC Dτι«
<*ψμ:E μετεBρισ*ε.σα τ�ν νο4ν κα+ �π 5 7κπλ%=εB« <φαιρε*ε.σα κα+ τ�
φρονε.ν <να=:αν Ψαψτ�« σψσκεψ&ζει βοψλ3ν κατ� Β&ρδα, Ψλομωνη
κοινBν�ν σ>ν πολλο.« 9λλοι« κα+ το4 βασιλωB« τ�ν πρBτοστρ&τορα,
HπB« �ποστρωφοντι Β&ρδE <π� το4 προαστ:οψ α�το4 το4 Κοσμηδ:οψ
<ναιρ%σBσιν α�τ,ν. 23 Iν J μελωτη πρ� το4 ;ργοψ φανερB*ε.σα κατ 5
α�τ2ν 7κε:νBν τ2ν μελετησ&ντBν τ� κακ�ν 7=εν%νοξεC φBρα*ωντε« γ�ρ
κα+ κατασξε*ωντε« 7ν τK Σφενδ,νL τ�« κεφαλ�« <πετμ%*ησανC κα+ προ-
β&λλεται τ�ν Βασ:λειον Μιξα3λ <ντ+ το4 τελεψτ%σαντο« πρBτοστρ&-
τορα, ?μο:B« κα+ Β&ρδαν, *ε.ον α�το4, κοψροπαλ&την. ;πεσε δ" τ,τε
κ,νι« 7κ το4 ο�ρανο4 κατενεξ*ε.σα 7π+ το>« κερ&μοψ« αNματOδη«
πλ%ρη«, κα+ πολλο+ εAρισκον λ:*οψ« 7ν τα.« ?δο.« P κ%ποι« 7ρψ*ρο>« Q«
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191–93 15.3.856 195–96 ca. a. 858 203–04 ca a. 858–859 (cf. Ševčenko, ed. ThCont. (Vit.
Bas.) 13.28–29)

§ 22–23: cf. ps.-Sym. 658.8–23

TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

191 α�τ�« : α�το>« X H μοναξικ�ν (μοξικ�ν T, sed να add. s.l. T2) : μοναδικ�ν X F1 �π� :
7π+ P 192 ε�φημη*ε.« T post α�τοκρατορε. add. tituli modo μιξα3λ μ,νο« βασιλε8ει ;τη
δωκα post quae add. μιξα3λ μ,νο« βασιλε8ει ;τη δωκα P 193 διαλλαττομωνη« δ" τ�«
μητρ�« : διαλαττ,μενο« τK μητρ+ H α�το4 μητρ�« L α�το4 : α�τ2 T 193–94 δι5 – Υεο-
κτ:στοψ om. F2 G 194 δι� om. P H K 195 α�τ2ν om. F1 (α�το4 in mg. F1

2) P το4
παλατ:οψ καταγαγ�ν : κατ�γαγ�ν το4 παλατ:οψ X : καταγαγ�ν F2 G 196 τ� Γαστρ:α
καλο8μενον (καλο8μενον om. K) : καλο8μενον τ� γαστρ:α F1 <πωστειλεν om. H 197 τ�ν –
<φαιρε*ε.σα om. H 197–98 κα+ pr. – φρονε.ν om. F2 G 197 �π 5 : <π F1 198 Ψαψτ�« : Ψαψ-
τ3ν F2 G : α�τ� X : Ψαψτ� H βοψλ3ν σψσκεψ&ζει L post Β&ρδα add. R T 198–99 Ψλομωνη
κοινBν�ν (κοινBνε.ν F1) : βοψλεψ,μενον F2 : βοψλεψομωνη G X m (sed vide infra) 199 post
πολλο.« add. κα+ F2 G X F1 post 9λλοι« add. κοινBν�ν ((κοινBνο.« X : ;ξοψσα κοινBν�ν m))
F2 G X m το4 (B add. s.l. F1) βασιλωB« post τ�ν (B add. s.l. F1) πρBτοστρ&τορα transp. F1
200 α�το4 το4 (το4 om. F1) Κοσμηδ:οψ (σκοσμηδ:οψ fort. P) om. H το4 Κοσμηδ:οψ om. F2
G 201 φανερB*ε.σα : φBρα*ε.σα L 202 μελετOντBν P 204–05 τ�ν – πρBτοστρ&το-
ρα (-ο« X: -αν H) : μιξα3λ <ντ+ το4 τελεψτ%σαντο« πρBτοστρ&τορ(ο«) βασ:λειον πρBτο-
στρ&τορ(α) F1 205 κοψροπαλ&την : κοψροψ- F1 : κορο- H : om. F2 206 το>« : το4 G post
κερ&μοψ« add. κα+ F1 206–07 αNματOδη« πλ%ρη« (sic F2 X m) : αSματι προσεοικψ.α L : αSμα-
το« πλ%ρη« F1 P H K 207 ηAρισκBν H λ:*οι« F2 G τα.« (per comp. F2) : το.« X F1 κ�-
ποψ« F1 7ρψ*ρο.« G X
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αUμα. προβ&λλεται δ" Μιξα3λ 5Αντ:γονον, τ�ν ψN�ν Β&ρδα, δομωστικον
τ2ν σξολ2ν. τ�ν δ" Vτερον ψN�ν α�το4 δο>« γψνα.κα, ε@« Rν κα+ 7λοιδο-
ρε.το, προβ&λλεται α�τ�ν μονοστρ&τηγον ε@« τ� δψτικ� *ωματα τε-
λεψτ%σαντο« α�το4 7κε.σε. μετ 5 Wλ:γον δω, τK Τετρ&δι τ�« Διακινησ:μοψ,
προβ&λλεται Μιξα3λ Β&ρδαν, *ε.ον α�το4, κα:σαρα, Y« 7π+ Zρματο«
7ποξη*ε+« ;δBκεν �πατε:αν τK ΜωσL. 24 7=�λ*εν δ" κα+ ? 5Αμερ κα+ κατ-
�λ*ε μωξρι ΣινOπη« λη\σ&μενο« π&ντα τ� τ2ν ’ΡBμα:Bν κα+ �πωστρεχε
μ3 καταληφ*ε+« �π� το4 ’ρBμα\κο4 στρατο4. 25 7κστρατε8σα« δ"
Μιξα3λ Zμα Β&ρδE κα:σαρι κ:νησιν ποιε. κατ� Μιξα3λ 9ρξοντο« Βοψλ-
γαρ:α« δι& τε γ�« κα+ *αλ&σση«, μα*�ν τ� τ2ν Βοψλγ&ρBν ;*νο« λιμ^
τ%κεσ*αι. οN δ" Βο8λγαροι το4το μα*,ντε« Q« _ξ8 βροντ�« �πεκλ:*η-
σαν κα+ πρ� τ2ν <γOνBν κα+ τ�« μ&ξη« περ+ τ�« ν:κη« <πωγνBσαν
κα+ Ξριστιανο+ γενωσ*αι κα+ �ποτ&ττεσ*αι τ^ βασιλε. κα+ ’ΡBμα:οι«
aτ%σαντο. ? δ" βασιλε>« τ�ν μ"ν 9ρξοντα α�τ2ν βαπτ:σα« κα+ δε=&με-
νο« 7πιτω*ηκεν α�τ^ τ� α�το4 bνομα, το>« δ" μεγιστ»να« α�το4 7ν τK
π,λει <γαγ�ν 7β&πτισε π&ντα«, ;κτοτε γενομωνη« ε@ρ%νη« βα*ε:α«.
26 τ�ν δ" 5Αμερ π&λιν 7=ελ*,ντα κατ� ’ΡBμαν:α« στρατηλ&τη« cν τ�«

210

215

220

211 26.4.862 § 24: a. 863 § 25: a. 864–865

§ 24: cf. ps.-Sym. 665.9–10; Genes. IV.13 § 25: cf. ps.-Sym. 665.11–666.7; ThCont. (Vit. Bas.)
96.2–4; Genes. IV.16 § 26: cf. ps.-Sym. 666.8–15; Genes. IV.15

TL [F2]G[X][m] F1PH[K]

208 <ντ:γBνον H τ�ν om. F2 X δομωστικον : δο8κα P 209 τ�ν (209–11 τ�ν – 7κε.σε om.
X) – ψN�ν : τ^ δ" Ψτωρ8 ψN^ L P H K 209–10 δο>« – *ωματα : προβ&λλεται μοναστρατιγ�ν
(-ο- s.l. F1

2) ε@« τ� δψτικ� *ωματα, δο>« α�τ (γψνα.κα, (…?) ε@« Rν add. in mg. F1
2) κα+ (…?)

7λψδBρε.το F1 209–10 post 7λοιδορε.το add. β&ρδα« L 210 α�τ�ν om. H 210–11 τε-
λεψτ%σαντο« (post τελεψτ%σαντο« add. δ" F2 (F1

2) P H K) α�το4 7κε.σε : Y« κα+ 7τελε8τησεν
7κε.σε L 210–11 τελεψτ%σαντο« – Τετρ&δι : τη δ" δ F1 : ante τη δ" (quod erasit F1

2) add. in
mg. τελεψτ%σαντο« δ" α�το4 7κε.σε, τK F1

2 211 δω om. P H K διακαινισ:μοψ P
212 β&ρδα L (F2 F1 per comp.) 213 ;δBκεν (δωδBκεν F1) �πατε:αν τK ΜωσL (non certe vid.
P) : �πατε:αν τ� π,λει δωδBκεν L : δωδBκε τ� π,λει X κα+ pr. om. T L X m F1 214 Σι-
νOπη« : σψν,πη« F1 : σψνOπη« H τ� om. X P H K : non adhib. F2 214–15 κα+ (κα+ om. F1)
�πωστρεχε (�πωστρεφε P) – στρατο4 om. F2 G 215 μ3 om. F1 216 ποιε.ται H Μιξα3λ :
om. F1, sed add. s.l. m2 το4 9ρξοντο« X F1 217 post *αλ&σση« add. κα+ F1 218 _ξ8 :
dξον X m : ε.ξον F1 218–19 �πεκλ%*ησαν T F2 F1 H 219 τ2ν <γOνBν e τ�ν <γ2να F1
(fort. F1

2) κα+ alt. om. L <πωγνBστο P 220 Ξριστιανο+ e ξριστιαν2ν F1 vel F1
2

�ποτ&σσεσ*αι H K κα+ (κα+ το.« L) ’ ΡBμα:οι« : eBμα:Bν P H K 221 aτ%σαντο (sic F1) :
α@τ%σαντε« F1

2 α�τ2ν : α�τ�ν L F2 F1 221–22 δε=&μενο« : δε=ιBσ&μενο« H 222 7πι-
τω*ηκεν : 7πω*ηκεν F2 m F1 H K τ� (τ� : τ2 F1) α�το4 (αψτ F1 : Ψαψτο4 L) bνομα (sic m) : τ�
bνομα α�το4 P H K : τ� bνομα G : bνομα F2 : non adhib. X μεγιστ»να« (sic X m) : μεγισ-
τ&νοψ« F2 G F1 223 post <γαγ�ν (ε@σαγαγ�ν F2 G) exhib. κα+ F1

ac post π&ντα« exhib. κα+
F1

ac 224 τ�ν δ" (δ" om. G) 5Αμερ π&λιν 7=ελ*,ντα (7=ελ*,ντα π&λιν X H K : 7=ελ*,ντα F1 P)
: ? δ" 9μερ 7=ελ*�ν π&λιν F2 eBμαν:αν P στρατηλ&τη« : στρατηγ�« P H K
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<νατολ�« ΠετρBν»« κα+ Ν&σαρ τ2ν Βοψκελλαρ:Bν λοξ%σαντε« τ3ν
?δ�ν τ�« �ποστροφ�« α�το4 σψναντ2σιν α�τ^ ε@« τ�ν Λαλακ&Bνα κα+
σψμβολ�« γενομωνη« τρωποψσιν 5Αμερ, κα+ φψγK ξρησ&μενον καταδιOκει
α�τ,ν τι« τ2ν κομ%τBν κα+ το8τοψ τ3ν κεφαλ3ν 9ρα« _γαγε ΠετρBνg
στρατηλ&τL. ε@σελ*,ντε« δ" οN στρατηγο+ μετ� 7πινικ:Bν 7*ρι&μβεψσαν
τα4τα 7ν τ^ Nππικ^, κα+ ;κτοτε 7γωνετο γαλ%νη μεγ&λη 7ν τK <νατολK
δι� τ3ν το4 5Αμερ σφαγ%ν. κα+ 9λλBν μ"ν οN π,νοι κα+ τ� κατ� τ2ν πο-
λεμ:Bν <νδραγα*%ματα, J δ" το4 βασιλωB« <γ&πη πρ�« τ�ν Βασ:λειον
7=εκωξψτο κα+ το4τον μ,νον 7ν,μιζεν εhναι τ�ν *εραπε8οντα α�τ,ν.
27 ;κτισε δ" Μιξα3λ στ&βλον το.« Sπποι« α�το4, κοσμ%σα« μαρμ&ροι«
κα+ �δ&τBν 7πιρροα.« κατασκεψ&σα« Qραι,τατον π&νψ. κα+ το8τοψ
τελεσ*ωντο« dν τι« 7ν τK π,λει Wν,ματι Πωτρο« λ,γιο« κα+ σκBπτικ,«,
Yν κα+ ΠτBξομ&γιστρον 7κ&λοψν. το4τον προσκαλεσ&μενο« Μιξα3λ 7ν
τ^ στ&βλ8 �πεδε:κνψεν α�τ^ τ3ν 9λογον το4 κατασκεψασ*ωντο« οiκοψ
ε�πρωπειαν, Q« βοψλ,μενο« 7παινε*�ναι παρ5 α�το4, ε@π�ν κα+ το4το, Q«
<ε+ μνημονε8εσ*αι μωλλB δι� τ3ν το4 ;ργοψ το8τοψ κατασκεψ%ν. ? δ"
;φη τ^ βασιλε.C 5 Ιοψστινιαν�« ;κτισε τ3ν Μεγ&λην 7κκλησ:αν, κοσμ%σα«
ξρψσ^ κα+ <ργ8ρ8 κα+ μαρμ&ροι« πολψτ:μοι«, κα+ μν%μη α�το4 ν4ν ο�κ
;στινC κα+ σ8, βασιλε4, κοπρο*ωσιον ποι%σα« κα+ <λ,γBν <ν&παψσιν
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240

228 ’Amr obiit 3.9.863

§ 27: cf. ps.-Sym. 666.16–667.5

TL [F2]G[X][m] F1PH[K] 236 a Πωτρο« TL [F2]G[X][m] F1PH

225 post ΠετρBν»« add. ? <δελφ�« τ�« α�γο8στη« F1 P H K νασ�ρ H K βοψκελαρ:Bν
X F1 λοξ%σαντε« : λογξ%σαντε« X F1 P : λογξ:σαντε« m : λογξε8σαντε« H : 7νεδρε8σαντε«
L post λοξ%σαντε« : add. δ" F2 : add. κατ� P H K 226 τ�« �ποστροφ�« (<πο- F1) α�το4 :
δι5 j« ;μελλεν �ποστρωφειν L σψναντ2σιν : σψναντοψσ F1 α�τ^ : α�τ�ν F1 : om. P H K
(de X vide infra) λα<κ&νBνα F1 227 5Αμερ : τ�ν 9μερ F2 F1 : α�τ,ν P H K ξρησ&μενον
(per comp. F2 G X) : ξρησ&μενο« H 228 α�τ,ν : α�τ2ι G : om. P H K 9ρα« : τεμ�ν P H K
229 στρατηλ&τL (στρατητ 2 F1) : τ^ στρατηγ^ X P H K 7πινικ:Bν : ν:κη« H 7*ρι&μβεψ-
σαν post Nππικ^ (l. 230) transp. F1 230 τα4τα : τα8την P 7γωνετο : γωγBνε H : 7γ:νετο K
231 δι� – σφαγ%ν om. P 9λλB H κα+ alt. non vid. P 231–32 κατ� (κατ� om. H K) τ2ν
πολεμ:Bν : τ2ν πολωμBν P H K 233 7=εκωξψτο : 7=ωξειτο L : 7κωξψτο K εhναι 7ν,μιζε P H
K *εραπε8οντα α�τ,ν : *ερ&ποντα αψτ F2 F1 : *εραπεψτ3ν α�το4 m 234 post κοσμ%σα«
add. το4τον P H K 235 �δ&τBν 7πιρροα.« (7πιρρο�« F2 X F1) : Aδασιν <φ*ονBτ&τοι« L
κατασκεψ&σα« : κατεσκε8ασεν P (vix vid. P) H K : κατασκεψ&σα« α�τ� (α�τ� : fort. ι sub ο) Lpc

236 σκBπτικ,« : σκοπ\�« X : σκοπικ�« F2 F1 237 κα+ om. F1 προσκαλεσ&μενο« : προσκα-
λεσ&μενο« ? βασιλε>« L : προσκαλεσ&μενο« ? F1 238 �πεδε:κνψον F1 240 ;ργοψ το8τοψ :
;ργοψ X : οiκοψ H κατασκατασκεψ%ν H 241 τ^ βασιλε. : α�τ^ H post κοσμ%σα« add.
α�τ3ν H 242 μαρμ&ροι« : μαργ&ρα« ut vid. F1 : μαργ&ροι« P μν%μη : μνημ,σψνον X : J
μν% ut vid. H 242–43 ο�κ ;στιν ν4ν H 243 βασιλε>« F2 H <λ,γον H
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λωγει« μνημονε8εσ*αι δι� το8τοψ. ? δ" <ποτψξ�ν τ2ν 7= α�το4 7πα:νBν
κα+ Wργισ*ε+« τψπτ,μενον κα+ σψρ,μενον 7=%γαγε τ�ν ΠτBξομ&γισ-
τρον. 28 φ%μη« δ" δια*εο8ση« περ+ Β&ρδα κα:σαρο«, Hτι τK ν8μφL
α�το4 σψμφ*ε:ρεται, το4το <κο8σα« 5 Ιγν&τιο« ? πατρι&ρξη« πολλ&κι«
παρlνεσεν α�τ�ν <ποσξωσ*αι το4 τοιο8τοψ μι&σματο« κα+ μ3
πρ,σκομμα εhναι πολλ2ν τ�ν <ρετ�« �π,δειγμα εhναι κα+ σOφρονο«
β:οψ Wφε:λοντα. ? δ" μ3 πει*,μενο« 7νε.ξεν τ^ πατρι&ρξL σψνεξ2« 7γ-
καλο4ντι κα+ σBφρονε.ν κατεπε:γοντι. κα+ δ%ποτε μωλλοντα κοινBνε.ν
τ�ν Β&ρδαν ? πατρι&ρξη« <πOσατο Q« μ3 πει*,μενον καν,σιν P παρ-
αινωσεσινC Y« WργK πληγε+« τ3ν χψξ3ν τ�ν παραινωτην Q« 9νομ,ν τινα
κα+ φ*ορωα τ�« 7κκλησ:α« 7=ωBσε κα+ βασ&νοι« <πε:ροι« κα+ <νημωροι«
�πωβαλεν, mστε ποι�σαι παρα:τησιν. το4 δ" μ3 πεισ*ωντο« ΦOτιον
πατρι&ρξην <ντ 5 α�το4 ξειροτονε., πρBτασηκρ�τιν bντα κατ 5 7κε.νο
καιρο4 κα+ λογιOτατον π&νψ. 29 ? δ" βασιλε>« 7=εστρ&τεψσε κατ� τ2ν

245
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255

253–55 a. 858 § 29–30: a. 860

§ 28: cf. Genes. IV.18; Vit. Nic. Stud. 905C–908B 246–55 φ%μη« – παρα:τησιν: cf. ps.-Sym.
667.6–13 255–57 το4 – π&νψ: cf. ps.-Sym. 668.3–4 257–63 ? – ε@ργ&σατο: cf. ps.-Sym.
674.13–17

TL [F2]G[X][m] F1PH  257 ab �ποξOρησιν post π&νψ in apparatu TL [F2]G[X][m]
F1PH[N] a § 29 TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

244 post μνημονε8εσ*αι add. *ωλη« F1 δι� το8τοψ (F2 F1 per comp.) : δι5 α�το4 L : δι� το4το
P H post δ" add. βασιλε4« ut vid. F1 τ2ν : τ�ν F1 7= om. L 246 φ%μη δ" διω*εε P H
τ3ν ν8μφην F1 H 247 post α�το4 add. ε�δοκ:αν (ε�δοκ:E ut vid. P) F1 P H post σψμφ*ε:ρε-
ται add. κα+ P <κο8σα« το4το F1 πολλ&κι« post α�τ�ν (l. 248) transp. F1 248 α�τ�ν :
fort. α�τ2 vel α�το4 P <πωξεσ*αι F2 F1 H μ3 om. H 249–50 τ�ν (τ2ν G) … Wφε:λοντα :
τ2ν … Wφειλ,ντBν F2 : τ2ν … Wφε:λοντ F1 : non adhib. X 249 εhναι alt. post β:οψ (l. 250)
transp. G H 250–51 σψνεξ2« – κατεπε:γοντι om. F2 G 251 post σBφρονε.ν add. α�τ�ν
F1 251–52 κατεπε:γοντι – Q« : τ�ν πατρι&ρξην τ^ παραν,μ8 β&ρδE H 251 μωλλοντα
(μωλλοντ F1) : μωλλοντο« G X 252 τ2 β&ρδ F1 πει*,μενον : πει*ομων8 P H 253 Y« (Y« :
Q« F1 : om. F2) WργK πληγε+« τ3ν χψξ3ν : Q« μ»λλον το4τον Wργ� τ3ν χψξ3ν πληγ�ναι
κα+ H 255 �πωβαλλεν G X post ποι�σαι add. α�τ�ν F1 πει*ομωνοψ H 256 <ντ 5  α�το4
πατρι&ρξην F1 πρBτ<σψγκρ:την F1 H 7κε.νο (sic m) : 7κε:νοψ L F2 F1 : non adhib. X
257 καιρ2 H κα+ om. F1 post π&νψ add. οo γνOμL κα+ βοψλK 7στωφ*η �π� μιξα3λ (post
μιξα3λ add. κα+ μετ� τοψτ F1) βασ:λειο« (βασιλ2 F1). ? δ" πατρι&ρξη« @γν&τιο« �π� β&ρδα
κα:σαρο«, *ε:οψ μιξα3λ το4 βασιλωB«, 7πε+ δ3 7κOλψεν α�τ�ν τ�« κοινBν:α« δι& τινα
σφ&λματα, τ�« 7κκλησ:α« 7=Oσ*η (7=B*ε. H) κα+ βασ&νοι« <νηκωστοι« �πεβλ%*η (�πωβαλεν
H) κα+ τ3ν παρα:τησιν τ�« πατριαρξ:α« (τ�« πατριαρξ:α« : το4 πατρι<ρξ:οψ F1) 7=εβι&ζε-
το ποι�σαι (post ποι�σαι add. ? *ε.ο« <ν%ρ H). (abhinc cf. ps.-Sym. 667.13sqq.) κα+ γ�ρ (γ�ρ
om. H) παραδ:δBσιν α�τ�ν ? β&ρδα« (α�τ�ν ? β&ρδα« : τ�ν πατρι&ρξηνC ? κα:σαρ F1) *εο-
δOρ8 τ^ μBρ^ κατ� κλ%σιν (κατακλε:σειν ut vid. P), πρ�« δ" κα+ γοργον:τL (@B&ννL τ2
γοργBν:τL F1) @B&ννL κα+ νικολ&8 τ^ σκοψτελOπτL (σκοτωλBπ F1) (γοργον:την @B&ννην
κα+ νικ,λαον τ�ν σκοψτελOπτην H)C οp (οp om. F1) κα+ 7ν τ^ τ2ν 4γ:Bν (4γ:Bν om. P)
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5Αγαρην2ν, καταλιπ�ν 7ν τK π,λει τα8τL φψλ&ττειν 5rορ8φαν Aπαρ-
ξον bνταC Hστι« οϊπB το4 βασιλωB« ο�δ"ν 7= Iν 7μελωτα κα+ κατ�
νο4ν εhξε κατεργασαμωνοψ τ3ν τ2ν <*ωBν ’Ρ2« 7μ%νψσεν 9φι=ιν γε-
γενημωνοψ _δη κατ� τ� Μαψροπ,ταμον. κα+ ? μ"ν βασιλε>« κα+ τ�«
7ξομωνη« 7πεσξω*η ?δο4 κα+ δι5 Rν τα8την <φ�κεν ο�δ"ν βασιλικ�ν κα+
γεννα.ον ε@ργ&σατο, οN δ" ’Ρ2« φ*&σαντε« ;νδο*εν γενωσ*αι το4 ’ Ιερο4
πολ>ν ε@ργ&σαντο φ*,ρον Ξριστιαν2ν κα+ <*^ον αUμα 7=ωξεον. �π�ρ-
ξον δ" πλο.α διακ,σια, 6 περιεκ8κλBσαν τ3ν π,λιν κα+ πολ>ν φ,βον
το.« ;νδο*εν 7νεπο:ησαν. 30 ? δ" βασιλε>« καταλαβ�ν μ,λι« iσξψσε
διαπερ»σαι κα+ δ3 σ>ν τ^ πατρι&ρξL ΦBτ:8 ε@« τ�ν 7ν Βλαξωρναι«

260

265

263–66 οN – 7νεπο:ησαν: cf. ps.-Sym. 674.18–19 § 30: cf. ps.-Sym. 674.19–675.3

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

<ποστ,λBν να^ (να^ ante τ2ν transp. F1) 7ν τ^ λ&ρνακι (τ^ λ&ρνακι : τK λ&ρνακι H :
λ&ρνακι F1) το4 κοπρBν8μοψ (post κοπρBν8μοψ add. κBνστ(αν)τ:ν F1) περικλε:σαντε«
(περικλε:σαντε« : ψποσκελ:σαντε« F1 : περικλε:οψσει H) το4τον (το4τον om. F1) ξειμ2νο«
mρE γψμν�ν εiασαν. ;ν*εν ? <*λητ3« 7κ τ2ν κρψφ:Bν μελ2ν (μελ2ν : σαρκ2ν F1 H) <πο-
βολ3ν 7ποιε.το (7ποιε.το : 7ποι% H) σαπρ:α« κα+ αSματο«. οAτB« 7γκαρτερ2ν (7γκατερ2ν
H) το.« δεινο.« ? παν,λβιο« ο�κ 7φ*ωγ=ατο πρ�« κ8ρι,ν τι (πρ�« κ8ρι,ν τι : τ: πρ�« τ�ν
κ8ριον F1 : τι πρ�« κ8ριον H) πονηρ,ν. τοιγαρο4ν (τοιγαρο4ν : τ:γαρο4ν F1) διαν:στησιν
α�τ^ ? κ8ριο« (α�τ^ ? κ8ριο« : αψτ ? κ8ριο«C κBνσταντ:ν F1) τ�ν <ρμωνιον παραμψ*ο8με-
νον α�τ,ν (α�τ,ν P post corr. ex α�τ2)C οoτο« γ�ρ <γγ:διον 7= �ωλοψ (�ωλοψ : �αλο4 F1)
πληρ2ν οiνοψ (ο.νον F1), πρ�« δ" κα+ 9ρτον (9ρτ\ον fort. P), ;στιν (post ;στιν add. δ F1) Hτε
κα+ μ�λα, τ3ν τ2ν κακοποι2ν �ποξOρησιν λαν*&νBν (λαν*&νον F1) τ^ ?σ:8 ε@σ%γαγεν
(ε@σ�γε P), κα+ το4 (το4 : τ�« F1) λ&ρνακο« α�τ�ν καταβιβ&ζBν <πεκο8φιζε κατ 5  Wλ:γον
(ολ:γBν F1) τ�« σψμφορ»« μωξρι τ�« 7κε:νBν 7λε8σεB« F1 P H (N: cf. app. codicum)
7πεστρ&τεψσεν F2 G τ2ν om. F1 258 καταλιπ�ν : καταλειπ�ν T : καταλειπ�ν F2 : κα-
ταλοιπ�ν H τα8τL (sic m K N : per comp. F2) : τα8την L H, fort. recte (sic etiam Tafel; vide
autem introd. III.2.7, p. 82*) τα8τL φψλ&ττειν : φψλ&ττονταC τον F1 5rορ8φαν : tρψφαν
F1 : Wρ8φαν H 258–59 ;παρξον P H K N (-ο« N) 259 bντο« H ιλωB« ο�δων, 7 sublinea-
vit et add. ad haec in mg. 7=Ψλ*,ντο« κα+ Y F1

2 ο�δ"ν : ο�δ" ut vid. G 7= Iν : 7=Qνοι« F1 κα+
(sic m) : om. F2 G H : non adhib. X 260 κατεργασαμωνοψ : ε@ργασμωνοψ L : 7ργασαμωνοψ m :
κατεργασμωνοψ P : non adhib. X τ2ν om. F1 ’ Ρ2« (e2ι« G) : e2σιν F1

ac 260–61 post γε-
γενημωνοψ (γεγενημωνοψ« F2 G : γενομωνοψ F1) add. δ" P H K N 261 τ� Μαψροπ,ταμον :
τ�ν μα4ρον ποταμ�ν (ποταμ2ν F2) F2 G : τ�ν μαψροπ,ταμον m K (sic etiam Tafel, cf. supra,
l. 26) 262 7ξομωνη« : non vid. F1 : 7ρξομωνη« E post κα+ pr. (κα+ om. E (non vid. F1)) add. 7π+
τK α@τ:E (7π+ – Rν : 7π+ α@τ:E τοι&δι Rν H) P H K N (non vid. F1 : non add. E) : textus fort. cor-
ruptus (vide introd. III.3.1.1) <φ�κεν : mδεψσεν P H K N ο�δ"ν : ο�δ" ut vid. G κα+ alt. : P
F1 H 263 ’ Ρ2« : ρOσισ E (non vid. F1) ;νδο*εν : ;νδον F2 G γενωσ*αι (γενωσ*αι om. F2 G
X) το4 ’ Ιερο4 : το4 Nερο4 γενωσ*αι H 264 πολ>ν ε@ργ&σαντο φ*,ρον : πολλ3ν ε@ργ&σατο
φ*,ρον X : πολ>ν (πολλ3ν F2) ε@ργ&σαντο φ,νον F2 m : πολλ3ν ε@ργ&σατο φ,νον κατ� F1 :
πολλ3ν (π&λιν P) ε@ργ&σαντο φ*ορ�ν P H K N αUμα <*2ον H 7=ωξεον (sic m) : 7=ωξεαν L
F2 H : non adhib. X 265 περιεκ8κλBσαν τ3ν π,λιν : περ+ κ8κλB τ�« π,λεB« F1 φ,βον :
φ,νον F1 266 7νεπο:ησαν : 7νεπο:ησεν T : 7πο:ησαν F2 m F1 K 267 7ν : 7κ ut vid. Pac
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να�ν τ�« το4 Υεο4 μητρ�« παρεγωνετο κ<κε. τ� *ε.ον 7=ιλεο4νται κα+
ε�μεν:ζονται. εhτα με* 5 �μν8δ:α« τ� Zγιον 7=αγαγ,ντε« τ�« Υεοτ,κοψ
uμοφ,ριον τK *αλ&σσL 9κρ8 προσωβαχαν, κα+ νηνεμ:α« οϊση« ε�*>«
<νωμBν 7πιφορ� κα+ τ�« *αλ&σση« vρεμο8ση« κψμ&τBν 7παναστ&σει«
<λλεπ&λληλοι 7γεγ,νησαν, κα+ τ� τ2ν <*ωBν ’Ρ2« πλο.α κατε&γησαν,
Wλ:γBν 7κπεφεψγ,τBν τ�ν κ:νδψνον. 31 Β&ρδα δ" το4 κα:σαρο« 7ν
τK προελε8σει διερξομωνοψ μετ� σκαραμαγγ:οψ W=ωB« ε@« τ� ’rρολο-
γε.ον κα*εζ,μενο« Δαμιαν�« 7κε.σε ? πατρ:κιο« κα+ παρακοιμOμενο« ο�κ
7πηγωρ*η τιμ�σαι α�τ,ν. το4τον @δ�ν ? κα.σαρ 7*ψμO*η λ:αν κα+ ε@σελ-
*,ντο« α�το4 ε@« τ�ν Ξρψσοτρ:κλινον κα+ σψγκα*εσ*ωντο« τ^ βασιλε.
κα+ δακρ8οντο« <π� Wργ�« κα+ *ψμο4 vρOτησε τ3ν α@τ:αν ? βασιλε8«.
? δ" ;φη, Hτι τK κελε8σει τ�« βασιλε:α« σοψ v=ιO*ην τιμ�« μεγ&λη«. Δα-
μιαν�« δ" ? παρακοιμOμενο« ε@« bνειδο« 7μο4 κα+ τ�« σ�« βασιλε:α« ο�κ
7πηγωρ*η μοι 7νOπιον τ�« σψγκλ%τοψ. *ψμB*ε+« δ" ? βασιλε>« Μα=ιμια-
ν,ν τινα κοιτBν:την παρεψ*> προστ&σσει wραι Δαμιαν�ν κα+ 7ν τ^ 7μ-
πορ:8 το4 4γ:οψ Μ&μαντο« <παγαγε.ν κα+ το4τον <ποκε.ραι 7κε.σε μο-
ναξ�ν κα+ προστ&=αι φροψρε.σ*αι. κα+ τK α�τK JμωρE προβ&λλεται
Βασ:λειον πρBτοστρ&τορα παρακοιμOμενον. 7ζηλοτ8πησε δ" κα.σαρ

270

275

280

285

284–85 fort. initio a. 865 (cf. Ševčenko, ed. ThCont. (Vit. Bas.) 16.14–15)

§ 31: cf. ps.-Sym. 675.4–12; ThCont. (Vit. Bas.) 16.1–23

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

268 το4 Υεο4 μητρ�« : *εομ%τορο« F1 παρεγωνοντο F2 G m Nλεο4νται L 268–69 κα+
ε�μεν:ζονται om. F2 G 270 uμοφ,ριον : uμ,φορον X P H τK *αλ&σσL 9κρ8 (9κρB« L) :
ε@« τ� τ�« *αλ&σση« 9κρον X : fort. scrib. !τ^" τ�« *αλ&σση« 9κρ8 vel sim. προσωβαχαν
(non vid. G) : προσωβαχε F2 272 7π&λληλοι L 7γεγ,νησαν (sic Ppc) : γεγOνασιν F2 :
7γεγ,νασιν fort. Pac K N : om. H ’ Ρ2« : Q« F2 : e2ι« G : ρ2σον F1 πλο.α κατε&γησαν :
διερρ&γησαν πλο.α F1 273 Wλ:γον ut vid. G 7κπεφεψγ,ντBν P τ�ν κ:νδψνον : τ2ν
κινδ8νBν (κιν2δν F1) X F1 : κινδ8νBν F2 274 διερξομωνοψ : διερξομωνBν T : προερξομωνοψ
P ξαραμαγγ:οψ ut vid. P W=ωB« : W=ωο« Bekker Tafel (vide introd. III.3.1.1) 274–75 ’rρο-
λογε.ον (sic F2 X m) : ?ρολογ:ον T : Qρολ,γιον L G P : ορBλ,γιον F1 275 κα*εζ,μενο« : e
καζ- ut vid. F1 Δαμιαν�« 7κε.σε (sic m : non adhib. X) : 7κε.σε δαμιαν�« F2 G : δαμιαν�« L P H
K N : 7κε.σε ante Δαμιαν�« add. F1

2 et sublineavit 7κε.σε post Δαμιαν�« ? om. G F1 H (sed add.
s.l. F1

2) (quod exhib. m) : non adhib. X 276 7πηγωρ*η : 7πεγωρ*η F2 G m F1 H : 7=εγωρ*η X
το4τον @δ�ν (sic F2 F1) : το4το @δ�ν m P H K N : το4το μα*�ν X 276–77 κα+ ε@σελ*,ντο« :
ε@σελ*,ντο« δ" P H K N 277 τ�ν (F2 F1 per comp.) : τ� H 278 <π� : �π F1 279 Hτι om.
F1 H τK : τ�« P v=ιO*ην : J=ιO*η T : <=ιO* F1 μεγ&λη« τιμ�« H 280 ? παρακοιμOμε-
νο« om. F2 G 7μο4 : 7μ�ν P : om. F2 G σ�« βασιλε:α« : βασιλε:α« σοψ F1 281 7πεγωρ*η F2
G m F1 H 7νOπιον : 7π+ F2 G 282 παρεψ*> : παρεψ*>« F2 G : om. H 283 <γαγε.ν F1
7κε.σε om. F2 G X F1 284 προστ&=αι (προστ&=ει L K : προσωτα=αι H : om. X F1) φροψρε.-
σ*αι : εhναι 7ν φροψρg F2 G 285 Βασ:λειον πρBτοστρ&τορα : τ�ν προτοστρ&τορα F2 :
πρBτοστρ&τορα βασ:λειον G 7ζηλοτ8πει P H post δ" add. ? L F2 m
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το4το <κο8σα« κα+ ;κτοτε 7ζ%τει <ποκτε.ναι Βασ:λειον. 32 7ξOρισε δ"
Βασ:λειον Μιξα3λ τ�« @δ:α« γψναικ�« Μαρ:α«, δεδBκ�« α�τ^ γψνα.κα
Ε�δοκ:αν τ3ν 5 Ιγγιρ:ναν, διορισ&μενο« α�τ^ κψρ:αν α�τ3ν ;ξεινC dν γ�ρ
α�τ3 το4 βασιλωB« παλλακ%, κα+ π&νψ vγ&πα α�τ3ν Q« ε�πρεπ�. τ3ν
δ" προτωραν α�το4 γψνα.κα Μαρ:αν δο>« ξρψσ:ον κα+ 9λλα τιν�
<πωστειλεν 7ν Μακεδον:E ε@« τ� iδια. Υωκλαν δ" τ3ν @δ:αν <δελφ3ν
προσ%ρμοσε Βασιλε:8 το4 ;ξειν α�τ3ν @δ:B«. 33 ;κτοτε δ" �πεβλωπον-
το <λλ%λοψ« H τε κα.σαρ κα+ ? Βασ:λειο«, ζητο4ντε«, π2« Vτερο« τ�ν Vτε-
ρον <νωλL. @δ:B« δ" 7λοιδ,ρει Βασ:λειο« τ�ν κα:σαρα Q« κατ 5 α�το4
μελετ2ντα. ? δ" τα4τα Q« λ�ρον _κοψεν. ? δ" Βασ:λειο« σπε8δBν πληρο-
φορ�σαι τ�ν βασιλωα σψμφιλιο4ται Σψμβατ:8 πατρικ:8 κα+ λογο*ωτL
το4 δρ,μοψ, γαμβρ^ δ" κα:σαρο«, κα+ δι5 HρκBν 7βεβαιOσαντο <λλ%λοψ«
7ν ?μονο:E κα+ διηνεκε. <γ&πL εhναι. 7πληροφ,ρησε δ" κα+ Σψμβ&τιον
Βασ:λειο« δι5 HρκBν φρικτ2ν, Q« το4 βασιλωB« <γ&πην πολλ3ν ;ξοντο«
πρ�« σ" κ<μο4 σποψδ&ζοντο« τ� �π"ρ σο4 μελετg μ"ν προβαλωσ*αι
σε κα:σαρα, <λλ� δι� τ�ν πεν*ερ,ν σοψ το4το <δψνατε. ποι�σαι.
? δ" <πατη*ε+« το.« Hρκοι« το4 Βασιλε:οψ γωγονε κατ� το4 κα:σαρο«
Β&ρδα, το4 @δ:οψ πεν*ερο4, κα+ ε@σελ*�ν ε@« τ�ν βασιλωα 7=Bμ,σατο
πληροφορ%σα« α�τ,ν, Q« ? κα.σαρ βο8λετα: σε <νελε.ν, 7=ειπ�ν κα+

290

295

300

§ 32: a. 865/866

§ 32: cf. ps.-Sym. 675.13–19; ThCont. (Vit. Bas.) 16.23–26 § 33: cf. ps.-Sym. 675.20–676.12

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

286 post <ποκτε.ναι : add. τ�ν F2 : add. αψτ�ν τ�ν F1 δ" om G 287 Βασ:λειον Μιξα3λ :
μιξα3λ βασ:λειον X P H K N δεδBκ�« α�τ^ : δωδBκεν αψτ�ν F1 γψνα.καν F2 G H
288 ε�δο=:αν F1 5 Ιγγιρ:ναν : fort. vγοψ- Pac : @γγηρ:ναν Ppc (vγκγ- F1) α�τ^ : α�τ3ν F2 :
αψτ�ν F1 κψρ:αν : κψρ:B« F1 P H K N 289 α�τ3 : αAτη L G P : om. F1 290 γψνα.καν G
δο>« – τιν� post iδια (l. 291) transp. F1 post δο>« add. α�τK (αψτ x F1 : α�τ3ν H) F1 P H K N
291 ε@« : πρ�« P H K N δ" om. H τ3ν @δ:αν <δελφ3ν : τ3ν @δ:αν α�το4 <δελφ3ν F1 : τ3ν
<δελφ3ν P K N : τ3ν <δελφ3ν α�το4 H  292 Βασιλε:8 : βασ:λιον F1 : om. F2 G
293 <λλ%λοψ« (-οψ« (-οι«) non vid. G) : <λλ%λοι« F2 X ? alt. om. H K N 294 <νωλL : <νωλει
T L : <νελε. F1 post 7λοιδ,ρει add. ? F2 G post κα:σαρα add. πρ�« τ�ν μιξα3λ P H K N
κατ 5  α�το4 : κατ� το4 βασιλωB« L 295 ? δ" τα4τα (? δ" τα4τα : ? δ", το4τον X : Q« δ"
τα4τα F1 : Q« δ" τα4τα μελετ2ντα H) Q« λ�ρον _κοψεν (_κοψεν : _κοψεν ? βασιλε8« H : διε-
λογyζετο X) om. F2 G (quod exhib. m) 296 Σψμβατ:8 : σαβατ:B X : σαμβατ:B F1
297 κα+ om. F1 <λλ%λοψ« (-οψ« (-οι«) non vid. G, sed sic F2) : <λλ%λοι« X m H <γ&πη διη-
νεκ� L 298 δ" κα+ : δ" F2 F1 : δ" τ�ν P H K N Σψμβ&τιον : σαμβ&τιον F2 : σαβατ:B X
299 πολλ3ν post σ" (l. 300) transp. F1 300 μελετg (μελ» L) μ"ν : μελετ2μεν F1 προβαλω-
σ*αι : προβαλλωσ*αι T G H N : προβαλλεσ*αι F2 : προβ&λλεσ*αι X m F1 (sic Tafel et
in app. Bekker) 301 σε om. X F1 P H K N <δψνατε. το4το F2 G X 302 το.« Hρκοι« : τ�«
Hρκη« αψτο4 F1 303 Β&ρδα om. P H K N 304 πληροφορ�σαι P H α�τ,ν : α�τ2 L X
βοψλε8ετα: L 304–05 κα+ τ� : κατ� F2 F1
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τ� τ�« βοψλ�«. ? δ" βασιλε>« το.« Hρκοι« Σψμβατ:οψ πεισ*ε+« κα+
το.« λ,γοι« Βασιλε:οψ βεβαιB*ε+« 7νδομ8ξει κατ� το4 κα:σαρο«.
34 ε@δ�« δ" Βασ:λειο«, Hτι π&ντα καλ2« κατ� το4 κα:σαρο« σψνεσκε8αστο,
7ν τK π,λει μ3 δψν&μενο« το4το ποι�σαι πε:*ει τ�ν βασιλωα κιν�σαι
στ,λον κα+ στρατ�ν κατ� τ�« Κρ%τη«. το8τοψ δ" γενομωνοψ ΛωBν ?
φιλ,σοφο« Β&ρδαν κα:σαρα παρlνει �ποστωλλεσ*αι κα+ σψντηρε.ν Ψαψ-
τ�ν <π� Βασιλε:οψ. ? δ" κα.σαρ τ�ν βασιλωα π&λιν 7πεφBνε.το φε:δε-
σ*αι το4 Βασιλε:οψ. γενομωνη« δ" τ�« προελε8σεB« ε@« τ� Ξαλκοπρατε.α
τ^ Ε�αγγελισμ^ κα+ τ�« ε@σ,δοψ γενομωνη« κα+ το4 ε�αγγελ:οψ τελεσ-
*ωντο« <ν�λ*εν H τε πατρι&ρξη« ΦOτιο« κα+ ? βασιλε>« σ>ν τ^ κα:σα-
ρι κα+ Βασιλε:8 παρακοιμBμων8 7ν το.« κατηξοψμωνοι«, το4 πατρι&ρ-
ξοψ 7π+ ξε.ρα« ;ξοντο« τ� τ:μιον σ2μα κα+ αUμα το4 Κψρ:οψ Jμ2ν
5 Ιησο4 Ξριστο4, κα+ β&χαντε« H τε βασιλε>« κα+ Βασ:λειο« το>« τιμ:οψ«
�πωγραχαν σταψρο8«, Hρκ8 βεβαιο4ντε« τ�ν κα:σαρα <φ,βB« σψνε=ελ-
*ε.ν μετ 5 α�τ2ν 7ν τ^ τα=ειδ:8C φανερ2« γ�ρ ΛωBν ? φιλ,σοφο«
παρηγγψ»το τ^ Β&ρδE μ3 7=ελ*ε.ν σ>ν α�το.«C 7=ερξ,μενον γ�ρ ;λεγε
μ3 �ποστραφ�ναι. 35 <π� δ" τ�« Ψορτ�« το4 4γ:οψ Π&σξα <π&ρα«
? βασιλε>« μετ� πολλο4 στρατο4 κατωλαβεν 7ν τ^ *ωματι τ2ν

305

310

315

320

§ 34: expeditio in Cretam vere a. 866 313 25.3.866

§ 34–38: cf. ThCont. (Vit. Bas.) 17 § 34: cf. ps.-Sym. 676.12–677.4 § 35–37: cf. Vit. Nic. Stud.
913A § 35: cf. ps.-Sym. 678.7–15; Genes. IV.23

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

305 Hρκοι« : Hρκοι« το4 G X m Σψμβατ:οψ : σαμβατ:οψ F2 : σαβατ:οψ X 305–06 κα+ το.«
λ,γοι« Βασιλε:οψ (το4 βασιλε:οψ F2 G X) βεβαιB*ε+« om. H 306 Βασιλε:οψ – κα:σαρο« om.
F1 7νδομ8ξοι H 307 ε@δ�« δ" Βασ:λειο« (ε@δ�« δ" ? βασ:λειο« m : @δ�ν βασ:λειο« F1 : ? δ"
βασ:λειο« ε@δO« P H K N) – κα:σαρο« om. F2 X 308 το4το ποι�σαι : <νελε.ν P : το4τον <νε-
λε.ν H K N 308–09 κιν�σαι στ,λον (post στ,λον exhib. κατ� Pac) κα+ στρατ�ν : στ,λον
κα+ στρατ�ν κιν�σαι H 310 post φιλ,σοφο« add. κα+ F1 Β&ρδαν (G per comp.) κα:σαρα :
β&ρδα κα:σαρι X F1 P H K N : β&ρδα (vel β&ρδαν) τ�ν κα:σαρα m σψντηρεισ*αι F1
311 <π� : �πο F1 post Βασιλε:οψ (το4 βασιλωB« X F1) exhib. γενομωνη« – ε�αγγελισμο4 e l.

312–313 (i.e. bis exhib.) Pac τ�ν βασιλωα π&λιν : π&λιν τ2 βασιλε. F1 : om. P 311–12

7πεφBνε.το φε:δεσ*αι : διεβεβαιο4το μ3 7=ελ*ε.ν μετ 5  α�το4 κα+ P H K N 312 τ�« om. P H
K N τ� : τ�ν ut vid. P ξαλκοπρ&τια G 313 τ^ Ε�αγγελισμ^ (sic m) : το4 ε�αγγελισ-
μο4 F2 G X P H K N τ�« : το.« F1 κα+ alt. om. P 314 τε om. L πατρι&ρξη« ΦOτιο« :
φOτιο« ? πατρι&ρξη« F1 315 Βασιλε:8 : τ^ βασιλε:8 P : βασιλε:8 τ^ H 315–16 το4
πατρι&ρξοψ (post πατρι&ρξοψ add. δ" P K N) … ;ξοντο« : τ2 πρι&ρ … ;ξοντ F2 : το4 πα-
τρι<ρξ:οψ … ;ξοντ F1 316 τ� – αUμα : τ�ν τ:μιον σταψρ�νC κα+ τ� α.μα κα+ σ2μα F1 σ2-
μα κα+ om. F2 m 317 κα+ pr. om. P H K N post κα+ alt. add. ? F2 X F1 318 βεβαιOσαντε«
P H K N 318–19 σψνε=ελ*ε.ν : 7=ελ*ε.ν F2 X : σψνελ*ε.ν K 319 ? φιλ,σοφο« λωBν F1
320 παρηγγψ»το : παρηγγz» X : παρεγγψ»το F2 F1 H K N post Β&ρδE add. κα:σαρι F1
7=ελ*ε.ν : σψνε=ελ*ε.ν H 7=ερξ,μενον : 7=ερξ,μενο« X : 7=ερξομωνBν F1 γ�ρ : δ" P H K N
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ΥρEκησ:Bν. <πλικεψσ&ντBν δ" α�τ2ν ε@« Κ%ποψ« Βασ:λειο« ? παρακοι-
μOμενο« βοψλ3ν 7ποιε.το <νελε.ν τ�ν κα:σαρα. �π�ρξον δ" 7ν τK βοψλK
Μαριαν,«, <δελφ�« α�το4, κα+ Σψμβ&τιο« κα+ Β&ρδα«, <δελφο+ α�το4, κα+
5ΑσψλωBν ? 7=&δελφο« α�το4 κα+ Πωτρο« ? Βο8λγαρο« κα+ 5 ΙB&ννη« ?
Ξ&λδο« κα+ ΚBνσταντ.νο« ? Το=αρ»«. 5 ΙB&ννη« δ" ? ΝεατοκBμ%τη«
διωγνB τα4τα κα+ κατελ*�ν ε@« τ3ν το4 κα:σαρο« τωνταν το4 Jλ:οψ
δ8ναντο« κα+ σψντψξ�ν Προκοπ:8 πρBτοβεστιαρ:8 το4 κα:σαρο« διε-
βεβαιο4το α�τ^, Hτι αϊριον μεληδ�ν κατακ,πτεται ? δεσπ,τη« Jμ2ν
κα.σαρ. ? δ" ε@σελ*�ν <ν%γγειλε τα4τα τ^ κα:σαρι. ? δ" κα.σαρ τα4τα
<κο8σα« εhπεν Προκοπ:8C <πελ*�ν ε@π" τ^ ΝεατοκBμ%τL, Hτι ληρε.«.
οhδα«, Hτι νωο« εh, κα+ <πρεπ%« 7στ: σοι J το4 πατρικ:οψ <=:αC σ> γ�ρ
δι� το4το τ� ζιζ&νια τα4τα 7γε:ρει«. 36 9ψπνο« δ" διατελωσα«, bρ*ροψ
βα*ωB« το>« α�το4 π&ντα« προσκαλεσ&μενο« διεσ&φησεν τ� λαλη*ωντα
α�τ^, βοψλ3ν 7πιζητ2ν παρ5 α�τ2ν. Φιλ,*εο« δ" πρBτοσπα*&ριο« κα+
γενικ,«, προσφιλ3« α�το4 tν, εhπεν τ^ κα:σαριC αϊριον, { δωσποτα, πε-
ριβαλο4 τ�ν ξρψσοπερσικ,ν σοψ ξιτ2να κα+ bφ*ητι το.« 7ξ*ρο.« σοψ,
κα+ <π� προσOποψ σοψ φε8=ονται. 37 το4 Jλ:οψ δ" <νατε:λαντο«
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330

335

339 21.4.866

334 τ� – 7γε:ρει«: cf. Ev. Matth. 13.25 § 36: cf. ps.-Sym. 678.15–20 339 κα+ <π� προσO-
ποψ σοψ φε8=ονται: Deut. 28.7.4 (cf. Iudith 14.3.5) § 37: cf. ps.-Sym. 678.20–679.6

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

323 κ%ποι« F1 ? om. F2 G 324 �π�ρξεν T 325 post Μαριαν,« add. ? F2 G X F1 P : non ad-
hib. m 325–26 κα+ Σψμβ&τιο« (σαβ&τιο« X) – 7=&δελφο« α�το4 om. F2 G 325 Β&ρδα«
(β&ρδα« οN L), <δελφο+ (-οι s.l. add. F1, fort. F1

2) : β&ρδα« (β&ρδα« ? X E K) <δελφ�« X P H K N :
non adhib. F2 G m 325–26 κα+ ter. – Βο8λγαρο« om. F1 H (κα+ πωτρο« ? βο8λγαρο« add. in
mg. ad Μαριαν,«, <δελφ�« α�το4 : κα+ πωτρο« ? βο8λγαρη« X : κα+ πωτρο« ? βο8λγαρο« κα+
<σσ8ριο« λωBν ? 7=&δελφο« α�το4 P K N 327 ΝεατοκBμ%τη« : νεακBμ:τ F2 : νεοτακBμ:τ F1
(quod sublineavit et correxit in mg. in νεακBμ%τη« F1

2) : νεακομ%τη« K 328 κατελ*�ν : <πελ-
*�ν H τωνδαν P το4 alt. om. F2 G X F1 329 δ8νοντο« X m P post Προκοπ:8 add. τ2ι L
πρBτοβεστιαρ:8 : <ν*ρOπ8 P H K (sic ut vid. K) N το4 om. L 330 α�τ^ : α�τ�ν L : αψτ F1 :
om. F2 H κ,πτεται P 332 post εhπεν add. τ^ P H K N <πελ*�ν (9πελ*ε F2 G) – τ^ Νεα-
τοκBμ%τL (τ2 7αψτ2 κOμητι T : τ2νεαψτοψκBμ%τη L : τBνεακBμ:τ F2) om. F1 (νεακBμ:τL
add. F1

2 in mg.) 332–34 Hτι – το4το om. F2 G 333 οhδα« (sic X m) : οhδα P H K N : non adhib.
F2 G εh : R T 7στ: : ;σται P σοι : σοψ H σ> : σο+ H 334 δι� το4το : διαττ&τBν F1
(το8τBν F1

2 in mg.) post τα4τα add. σ> F2 G 7γε:ρει« (sic N : non vid. utrum -η« an -ει« K) :
7γε:ρη« T X F1 H : διεγε:ρει« (-η« F2) F2 G 9ψπνο« δ" διατελωσα« om. F2 G X 334–35 bρ*ροψ
(post bρ*ροψ add. δ" G X) βα*ωB« post προσκαλεσ&μενο« transp. F1 335 fort. scrib. βα*ωο«
α�το4 : α�το>« F2 G X 336 δ" om. F1 337 γενικ,« : γεOργιο« P H K N tν, εhπεν (fort.
εhπBν N) : bντε« εhπαν P αϊριον, { ({ : {ν G : om. F2) δωσποτα om. X 337–38 περιβαλλο4
X F1 338 τ�ν : τ� T F2 F1 N ξρψσοπερσικ�ν : ξρψσοzφ� L : an scrib. ξρψσοπερ:κλειστον?
(vide introd. III.3.1.1) ξιτ2να : ξιτBν:σκον F2 G bφ*ητι : tφ*η F2 F1 339 φε8=Bνται T
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Sππ8 7πιβ�« παρεγωνετο πρ�« τ3ν κ,ρτην το4 βασιλωB« μετ� στολ�«
λαμπρ»«, πολλ2ν περικψκλο8ντBν α�τ,ν, ;ξBν Ε�στ&*ιον πρBτο-
στρ&τορα γεννα.ον, τ�ν 5Αργψρ,ν. ΚBνσταντ.νο« δ" ? Το=αρ»« τK
βοψλK Βασιλε:οψ προzπ%ντησε προσκψν%σα« α�τ�ν κα+ �ποστραφε+«
7μ%νψσε Βασιλε:8 τ3ν το4 κα:σαρο« ;λεψσιν. Βασ:λειο« δ" 7=ελ*�ν
προσεκ8νησεν α�τ�ν κα+ τK ξειρ+ κρατ%σα« προσ%γαγε πρ�« τ�ν βα-
σιλωα. ? δ" κα.σαρ σψγκα*εσ*ε+« τ^ βασιλε. ;φηC το4 λαο4 παντ,«,
δωσποτα, 7πισψνηγμωνοψ πρ,στα=ον διαπερ»σαι 7ν τK Κρ%τL. bπισ*εν
δ" Ψστ�« ? Βασ:λειο« τK ξειρ+ διηπε:λει τ�ν κα:σαρα. αiφνη« δ" 7πι-
στραφωντο« το4 κα:σαρο« κα+ @δ,ντο« α�τ�ν προσαπειλο8μενον παρ-
εψ*> Βασ:λειο« δωδBκεν α�τ�ν μετ� το4 =:φοψ«, κα+ οN λοιπο:, οN μετ 5
α�τ2ν, μεληδ�ν κατωκοχαν α�τ,ν, το4 βασιλωB« βλωποντο« κα+ σιB-
π2ντο«. 38 mρα δ" dν τρ:τη τ�« Jμωρα«. ε�*ωB« δ" ? βασιλε>« κα+ ?
Βασ:λειο« 7π+ τ3ν π,λιν �πωστρεχαν. 7ρξομωνBν δ" κατ� τ3ν ?δ�ν κατ�
τ� 7μπ,ριον το4 5Ακρ:τα, λαο4 πολλο4 σψνηγμωνοψ @δε.ν τ�ν βασιλωα,
εU« τι« μοναξικ�ν σξ�μα περιβεβλημωνο«, 7φ5 �χηλ�« στ�« πωτρα« 7πε-
φOνει μεγ&λB« τ^ βασιλε.C καλ�ν τα=ε:διον 7πο:ησα«, { βασιλε4, τ�ν
iδιον σψγγεν� κα+ τ� πατρ^ον αUμα =:φει <νελOνC ο�α: σοι, ο�α: σοι, Hτι
τα4τα 7πο:ησα«. *ψμB*ε+« δ" ? βασιλε>« κα+ ? Βασ:λειο« <ποστωλλοψσι
μαγλαβ:την τ�ν ΜBρο*ε,δBρον 7κε.νον =:φει <νελε.ν τ�ν μοναξ,ν. οN

340

345

350

355

§ 38: cf. ps.-Sym. 679.6–14

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

340 το4 βασιλωB« κ,ρτην H 341–42 πολλ2ν – 5Αργψρ,ν om. F2 G 341 α�τ,ν : α�τ^ H :
α�τ2ν F1 341–43 ;ξBν – α�τ�ν (α�τ2 T) om. P 343 post βοψλK add. το4 X F1 �πο-
στραφε+« om. F2 G 344 post 7μ%νψσε add. τ^ F1 P H K N το4 κα:σαρο« : α�το4 F2 G
;λεψσιν : 9φη=ιν L 345 α�τ�ν (fort. pc ex α�τ2ν T) : αψτ F1 : α�τ2 H K : om. F2 post κα+ ex-
hib. �ποστραφε+« Pac προσ%γαγε (κ- Pac) : προσ%γαγε το4τον P H K N : ε@σ%γαγε L : _γαγε
F2 345–46 βασιλωα : βασ:λειον (σιλωα s.l. m2) G 346 παντ,« om. F1 347 7πισψναγμωνοψ
F2 F1 τK om. F1 bπισ*εν : bπι*εν T : Wπ:σB L 348 ? om. L P 348–50 τK – Βασ:λειο«
om. F2 G (homoeotel.) 348 διηπειλε.το L 348–49 7πιστραφωντα τ�ν κα:σαρα κα+ @δ,ντα
P H K N 349 @δ,ντε« T προσαπειλο8μενον (sic X) : <πειλο8μενον m F1 P H K N : non
adhib. F2 G 350 ;δBκεν F1 α�τ�ν : α�τ2 L H το4 om. P K κα+ οN : οN δε F1 : εh* 5  οAτB«
οN P H K N οN alt. om. X P K (οN μετ 5  α�τ2ν om. N) 351 α�τ2ν : α�το4 L X m : α�τ,ν G P
H K : αψτ F1 α�τ,ν : τ�ν κα:σαρα H 351–52 κα+ σιBπ2ντο« om. F2 G N 352 ? alt. om.
F1 353 7π+ : �π� P 7ρξομωνοψ H δ" om. F1 N τ3ν ?δ�ν κατ� (sic m) (κατ� : om. F1 : 7π+
P H K N) om. F2 G 354 7μπορ:ον T το4 : το8τοψ T 355 εU« : dν F2 Xμοναξικ�ν : το τ2ν
μοναξ2ν F1 �χηλο.« F2 F1 στ�« πωτρα« (sic m) : πωτρα« F2 G : πωτρα« 7στ2« X : πωτρα«
στ�« F1 H 355–56 7πεφOνησε H 356 μεγ&λB« (μεγ&λB« om. G X) τ^ βασιλε. : τ2ι
βασιλε. μεγ&λB« βο2ν L : om. F2 τα=ε:διν T, fort. recte (cf. introd. III.3.1.1) βασιλε8« H
357 τ� om. F2 F1 358 πεπο:ηκα« P κα+ ? Βασ:λειο« om. F1 (κα+ Βασ:λειο« add. in mg. m2)
359 μαγλαβ:την : μαγγλ-/μαγκλ- F2 X m F1 P H 7κε.νον : 7κε:νBν T : 7κε.νον λεγ,μενον F1 :
om. F2 G m <νελε.ν : ανελ2ν ut vid. F1 (<νελ2ν E) : <νελ�ν K
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δ" λαο+ 7πιδραμ,ντε« πρ�« τ�ν <ποσταλωντα προεφασ:σαντο 9νοψν
κα+ δαιμον2ντα α�τ�ν εhναι, κα+ οAτB« μ,λι« παρ�λ*ε τ3ν τιμBρ:αν.
39 Wχ" δ" Σαββ&τ8 τ�« Πεντηκοστ�« 7μ%νψσε ΦBτ:8 πατρι&ρξL ? βα-
σιλε>« δι� ’Ρεντακ:οψ πρBτοβεστιαρ:οψ α�το4 τ3ν <ναγ,ρεψσιν τ�« βα-
σιλε:α« ποι�σαι Βασιλε:οψC κα+ τK 7πα8ριον 7=�λ*ον δ8ο σελλ:α. οN δ"
λαο+ διεταρ&ξ*ησαν, π2« Ψν�« βασιλωB« bντο« δ8ο σελλ:α 7=�λ*ον. το4
δ" βασιλωB« διερξομωνοψ 7ν τK προελε8σει bπισ*εν Βασ:λειο« περιεπ&τει
φορ2ν σκαραμ&γγιον μετ� σπα*:οψ, Q« ;*ο« το.« παρακοιμBμωνοι«.
μωξρι δ" τ2ν βασιλικ2ν πψλ2ν 7λ*�ν ? βασιλε>« ο�κ <πω*ετο τ�
στωφο«, κα*�« ;*ο« 7στ+ το.« βασιλε4σιν, <λλ� μετ 5 α�το4 ε@σ�λ*ε μωξρι
τ2ν 4γ:Bν *ψρ2ν κα+ <ντιστραφε+« <νωβη τρε.« βα*μο>« το4 9μβBνο«
7στεμμωνο«, κα+ �ποκ&τB το4 βασιλωB« Βασ:λειο« ? παρακοιμOμενο«,
κ&τB*εν δ" Βασιλε:οψ ΛωBν ? κ&στBρ κα+ <σηκρ�τι« ;ξBν τ,μον 7π+
ξε.ρα«, κα+ Μιξα3λ πραιπ,σιτο« ? 5Αγγο8ρη« κα+ οN δ%μαρξοι Zμα το.«
δ%μοι«. 40 _ρ=ατο ο|ν ΛωBν ? <σηκρ�τι« <ναγινOσκειν λωγBν, Hτι
Β&ρδα« ? κα.σαρ 7βοψλε8σατο κατ 5 7μο4 <νελε.ν με κα+ δι� το4το
�πε=%γαγω με τ�« π,λεB«, κα+ ε@ μ3 δι� Σψμβατ:οψ κα+ Βασιλε:οψ
7μην8*η μοι, ο�κ }ν 7ν το.« ζ2σιν _μηνC 7τελε8τησε δ" �π� τ�« @δ:α«
4μαρτ:α«. *ωλB δ" Βασ:λειον παρακοιμOμενον, Q« πιστ�ν bντα κα+
φψλ&ττοντα τ3ν 7μ3ν βασιλε:αν κα+ το4 7ξ*ρο4 7λεψ*ερOσαντ& με κα+

360

365

370

375

§ 39–40: coronatio Basilii 26.5.866

§ 39–40: cf. ps.-Sym. 679.15–680.3; ThCont. (Vit. Bas.) 18; Genes. IV.27

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

360 πρ�« τ�ν <ποσταλωντα (<ποστε:λλαντα H) προεφασ:σαντο (προφασ:σαντε« P) om.
F2 G 361 δαιμονι2ντα F2 F1 οAτB« : οoτο« T post μ,λι« add. ? μοναξ�« P H K : non ad-
hib. N 362 post ΦBτ:8 add. τB F2 F1 363 eενδακ:οψ F2 G X πρBτοβεστι&ρη F1
364 ποιε.σ*αι F1 βασιλε:B F2 F1 7=�λ*ον δ8ο (δ8ο om. F1) σελλ:α : 7=�λ*εν 7ν τ� προε-
λε8σει δ8ο σελ:α βασιλικ& L 364–65 ? δ" λα�« H K N 365 διεταρ&ξ*ησαν (sic F2 m) :
7ταρ&ξ*ησαν L X F1 P : 7*α8μαζον H K N Ψν�« : ~ν ? T βασιλωB« bντο« (bντB« T F1 H) :
bντο« βασιλωB« F2 : βασιλωB« X 366 προερξομωνοψ F2 F1 περιεπ&τει om. F1 367 σκα-
ραμ&γγιον : σξαραμ&γγιον F2 P : σκαμαρ&γκιον X μετ� σπα*:οψ (σπα*:οψ : σκαρα-
μαγγ:οψ L) om. F1 Q« : I T 368 δ" om. F2 F1 7=ελ*�ν F2 X 7πω*ετο H K N 369 ;*ο«
om. F1 μωξρι : μιξα3λ F1 370 το4 9μβBνο« om. H 371 post βασιλωB« (βασιλωB« :
9μβBνο« F2 G) add. Sστατο P H K N 372 post δ" add. το4 F2 G X F1 H Βασιλε:οψ : βα-
σιλωB« F1 κ&στBρ : κzωστBρ X : κοια:στBρ Tafel et in app. Bekker (vide introd. III.3.1.1)
<σηκρ�τι« : ασψγκρ:τ F2 F1 : <σzγκρ%τη« X : <σιγκρ%τη« H 373 5Αγγο8ρη« : <νο8ριο« F2 :
<γγ 1ψρα« X : <κο8ρη« F1 : <γκο8ρη« H 374 δ%μοι« : δημOτε« F1 ΛωBν ? (? om. P)
<σηκρ�τι« (<σψγκρ%τη« X H) : ? <σικρ:τη« λωBν T : ? <σψγκρ:τ F1 <ναγινOσκειν : <να-
γινOσκBν F1 376 Σψμβατ:οψ : σαμβατ:οψ F2 F1 : σαββατ:οψ X : σψμβατικ:οψ P 379–80

κα+ π,*ον πρ�« με πολ>ν (πολλ3ν πρ,« με F1) (π,*ον post πολ>ν transp. L) ;ξοντα om.
F2 G
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π,*ον πρ�« μ" πολ>ν ;ξοντα, εhναι φ8λακα τ�« 7μ�« βασιλε:α« κα+ προ-
νοητ3ν κα+ �π� π&ντBν ε�φημε.σ*αι Q« βασιλωα. Βασ:λειο« δ" 7πληρο4-
το δακρ8Bν, κα+ δωδBκεν ? βασιλε>« ΦBτ:8 πατρι&ρξL τ� στωμμα 9ρα«
7κ τ�« Ψαψτο4 κεφαλ�«C Y« ε@σαγαγ�ν 7ν τK 4γ:E τραπωζL 7πο:ησεν
ε�ξ3ν 7π 5 α�τ^, κα+ οN πραιπ,σιτοι 7νωγκαντε« διβιτ:σιον κα+ τζαγγ:α
7νωδψσαν Βασ:λειον, Hστι« βαλ�ν τ3ν ξλαμ8δα ;πεσεν ε@« το>« π,δα«
το4 βασιλωB«, κα+ 7=�λ*εν ? πατρι&ρξη« κα+ dρεν <π� τ�« κεφαλ�« το4
βασιλωB« τ� στωμμα κα+ 7πωδBκεν α�τ� τ^ βασιλε., κα+ τ2ν σκ%πτρBν
πεσ,ντBν Q« ;*ο« ;στεχεν ? Μιξα3λ τ�ν Βασ:λειον, κα+ ε�φ%μησαν
π&ντε«C Μιξα3λ κα+ Βασιλε:οψ πολλ� τ� ;τη. 41 ? δ" τ�ν τ,μον 7πανα-
γνο>« κ&στBρ ? <σηκρ�τι« 7=ελ*�ν 7ν Νικομηδε:E κα+ 7λ*�ν ε@« μον3ν
<νδρε:αν ;μεινε μωσον το4 λιβαδ:οψ. dν δ" 7κε.σε φρωαρ, κα+ πεσ�ν 7ν
α�τ^ <πεπν:γη κα+ 7τ&φη 7κε.σε. 42 Σψμβ&τιο« δ" ? γαμβρ�« το4
κα:σαρο« <ποτψξ�ν τ�« το4 κα:σαρο« <=:α«, @δOν, Hτι 7νεπα:ξ*η �π�
το4 Βασιλε:οψ, ε@« μ.σο« κατ� Βασιλε:οψ κινε.ται κα+ σψμβοψλεψσ&μενο«
μετ� ΓεBργ:οψ στρατηλ&τοψ, το4 Πηγ&νη, τK 7πα8ριον α@τε.ται
στρατηγ�« προβλη*�ναι. <ντ 5 α�το4 δ" προεβλ%*η λογο*ωτη« το4
δρ,μοψ ? Γο8μερ, κ<κε.νο« κ,μη« το4 5Οχικ:οψ. κα+ 7=ελ*,ντε« Zμα H τε
Σψμβ&τιο« κα+ ? Πηγ&νη« _ρ=αντο καταστρωφειν κα+ πψρπολε.ν τ&« τε

380

385

390

395

§ 41: cf. ps.-Sym. 680.3–6 § 42–43: cf. ps.-Sym. 680.7–681.3; ThCont. (Vit. Bas.) 19, 34

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

380–81 προνοητ3ν κα+ om. F2 G 381 �π� : 7π+ P δ" om. F1 382–83 δωδBκεν (δεδBκ�«
F2 G) – κεφαλ�« : 9ρα« ? βασιλε>« τ� στωμμα 7κ τ�« κεφαλ�« α�το4 (αψτ κεφαλ�« F1) δωδBκεν
φBτ:8 (φBτ:8 τ^ H) πατρι&ρξL F1 H 382 βασιλε>« : βασ:λειο« G 383 α�το4 G X P K
ε@σαγαγ�ν : ε@σαγαγε.ν (-3ν F2) F2 G 384 α�τ^ : α�τ, P 7νεγκ,ντε« L διβιτ:σιον :
διβητ:σιον F2 : διβιτ%σιον m : δικητ%σιον F1 : διβιτ:Bν P (sic P ut vid.) H : διβ:τιον ut vid. K :
διβιτ:ον N 385 7νωδψσαν : 7νωδψσαν τ�ν F2 : 7νωδψσαν κα+ zπωδψσαν α�τ� τον F1 : 7νωδψ-
σαν α�τ�ν P 7πιβαλ�ν H 386 κα+ pr. – κα+ alt. : ? δ" πατρι&ρξη« 7=ενεγκ�ν τ2 βασιλε.
7πιδωδBκενC εhτα 7=ελ*�ν L (hic vide introd. III.3.1.1) 386–87 <π� τ�« κεφαλ�« το4 βα-
σιλωB« τ� στωμμα (τ� στωμμα om. G) κα+ 7πωδBκεν (<πωδBκεν T N) α�τ� (α�τ� (sic m) :
α�τ2 T : α�τ2ι G : om. X) τ^ βασιλε. (βασιλε:8 X m P) : τοστωμμα τ2 βασιλε. κα+ 7πω*ηκεν
τ�ν βασ:λειον F2 387 τ� σκ%πτρον P 388 ;*ο« : ;*ο« κα+ P K (sic ut vid. K (sine κα+ N)) :
;*ο« 7στ+ν F2 ? om. X H 389 Zπαντε« F1 post Βασιλε:οψ add. τ2ν βασιλωBν F1
390 an scrib. !ΛωBν ?" κ&στBρ? (κ&στBρ : κοια:στBρ Tafel (cf. l. 372)) <σηκρ�τι« :
<σψγκρ:τη« F2 F1 : <σψγκρ%τη« H 7=ελ*�ν : 7=�λ*εν H 391 <νδρ2αν F1 ;μειναν F1
7κε. F1 (sic ut vid. s.l. F2

pc) 392 Σψμβ&τιο« : σαβ&τιο« X : σαμβ&τιο« F1 ? om. H post
γαμβρ�« add. β&ρδα F1 393 post <=:α« add. κα+ F1 394 Βασιλε:οψ pr. : βασιλωB« F2 : βα-
σιλ2 F1 post κατ� add. το4 F2 H 395 στρατηγο4 F1 P H K N 395–96 α@τε.ται στρατη-
γ�« : 7ν τ2 στρατηγ�ν α�τ�ν X : α@τε. στρατηγ�ν H K N 396 post προεβλ%*η add. ? F1
397 ? Γο8μερ (sic m) : ? γο8βερ X F1 P H K N, fort. recte : om. F2 (vide introd. III.2.7, p. 82*)
?χικ:οψ T 398 Σψμβ&τιο« (σαμβ&τιο« F2 F1 : σαβ&τιο« X) κα+ ? Πηγ&νη« : πηγ&νη« κα+
σψμβ&τιο« L τε τ�« F1
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ξOρα« κα+ <μπελ2να« (dν γ�ρ καιρ�« το4 *ωροψ«) ε�φημο4ντε« Μιξα3λ
μ,νον, τ�ν δ" Βασ:λειον <ποκηρ8ττοντε«. τα4τα μα*,ντε« οN βασιλε.«
7κωλεψσαν το>« λοιπο>« στρατηλ&τα« το8τοψ« καταπολεμ�σαι. βοψ-
λεψσ&μενο« δ" Νικηφ,ρο« ? Μαλωινο« ;ρριχεν ;γγραφα μωσον παντ�«
το4 λαο4, Sνα δ,λ8 το8τοψ« κρατ%σBσι κα+ μ3 τ^ φανερ2« πολεμε.ν ε@«
7μφ8λιον 7μπωσBσι π,λεμονC κα+ π&ντε« εiασαν α�το8«. 43 7κρατ%*η
δ" ? Πηγ&νη«, κα+ 9ραντε« α�τ�ν ε@σ%γαγον 7ν τK π,λει, κα+ τK προσ-
τ&=ει το4 βασιλωB« <ποτψφλο. α�τ�ν ΚBνσταντ.νο« ;παρξο« ? Μψι&ρη«,
κα+ κα*:σαντε« α�τ�ν 7ν τ^ Μιλ:8 7πωδBκαν α�τ^ σκε4ο« 7ν τα.« ξερσ+ν
α�το4, κα+ 7πωρριπτον π&ντε« οN διαπορεψ,μενοι 7ν α�τ^, εi τι 7κ προ-
αιρωσεB« εhξον. κα+ με* 5 Jμωρα« τρι&κοντα 7κρατ%*η Σψμβ&τιο« ? 5Αρμωνη«
�π� Μαλεyνοψ 7ν ΚελτζηνK 7ν πανδοξε:8, κα+ ε@σ%γαγεν α�τ�ν ε@« τ�ν
βασιλωα ? Μαλωινο«, bντα ε@« τ�ν Zγιον Μ&μαντα. κα+ προστ&=ει το4
βασιλωB« 9γοψσι τ�ν Πηγ&νην ε@« �π&ντησιν Σψμβατ:οψ, δ,ντε« ε@«
ξε.ρα« το4 Πηγ&νη *ψμιατ%ριον Wστρ&κινον μετ� τεαφ:οψ *ψμι»ν
α�τ,ν. κα+ <ποτψφλο4σι τ�ν α�τ�ν Σψμβ&τιον τ�ν Vνα Wφ*αλμ�ν κα+
7κκ,πτοψσι κα+ τ3ν δε=ι�ν α�το4 ξε.ρα κα+ 7κ&*ισαν α�τ�ν ε@« τ�
Λα8σοψ κα+ δεδOκασι σκε4ο« 7ν τ^ κ,λπ8 α�το4, Sνα Y« ;ξει προα:ρεσιν

400

405

410

415

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

399 post κα+ add. το>« P H K N το4 om. F2 X 400 <ποκηρ8ττοντε« : <ποβδελ8τεσ*αι F2 :
<ποβδελ8ττονται G 401 στρατηλ&τα« : στρατ\Oτα« X : στρατηγωται« F1 : στρατηγο>«
P H K N 402 post δ" add. κα+ F2 P (κα+ add. s.l. F1

2) Μαλωινο« : μελε�νο« F1 (μαλεyνο« in mg.
F1

2) : μαλε.νο« H : μαλεyνο« K N ;γγραφον P H K N 403 κρατ%σBσι το8τοψ« F1 τ^ (sic
K N) : τ� T m F1 H (τ2 s.l. F1

2) : om. F2 G : non adhib. X 404 7μφ8λιον : 7μφ8λον T : 7μφ:λ F2 :
;μφψλον G κα+ (post κα+ add. δι� το4το L) π&ντε« εiασαν α�το8« (post α�το8« add. κα+ F1)
om. F2 G 405 post δ" (δ" om. F1) add. κα+ H K N 406 τ2ν βασιλωBν F1 <ποτψφλο. : 7κ-
τψφλο4σι F2 : τψφλο. X m K 406–07 ΚBνσταντ.νο« (ΚBνσταντ.νο« : κBνσταντ.νο« ? F2
F1 : ? X) – α�τ�ν om. L 406 Aπαρξο« T F1 Μψι&ρη« : μοι\&ρη« F2 : μ(β?)ψ=ι&ρη« P : μψ&ρη«
m : μψyρη« K : non adhib. L X 407 κα+ om. P α�τ�ν om. G α�τ^ : αψτ�ν F1 (quod paren-
thesi inclusit F1

2) : om. F2 408 7πωρριπτον : ;ρριπτον F2 G : ;ρzπτBν α�τ2 X : 7πωρριπτον
α�τ^ m 409 Σψμβ&τιο« : σαμβ&τιο« F2 F1 : κα+ σαβ&τιο« X <ρμωνιο« L 410 �π� : 7π+ P
Μαλεyνοψ : μελε:νοψ F2 F1 : μαλε.νον K : μαλεyνον N ΚελτζηνK : κελτζινK G m : κελτζ%νη F1 :
κελετζ%νη fort. P : κελιτζιν� H : κελιτζην� K N ε@« πανδοξε.ον F1 (corr. s.l. F1

2) ε@σ%γα-
γον X F1 ε@« : πρ�« X F1 411 ? Μαλωινο« (? Μαλωινο« : ? μελε.νο« F2 : om. F1) ante ε@« (l. 410)
exhib. F2 G (ante ε@«, i.e. πρ�«, add. ? μελε.νο« F1

2) bντα : bντο« α�το4 F2 G : bντι H
411–12 τBν βασιλωBν F1 (ad τBν s.l. add. οψ F1

2) 412–13 ε@« – Πηγ&νη om. F1 (quod add. in
mg. F1

2) 412 �π&ντησιν : σψν&ντησιν P Σψμβατ:οψ : σαββατ:οψ in mg. F1
2 : σαβατ:οψ F2

X post ε@« alt. add. τ�« P H 413 το4 om. H Πηγ&νη : πηγ&νοψ in mg. F1
2 : πηγαν:οψ F2

H K N Wστρ&κιον H K μετ& τεαφ:οψ (sic m) : μετ� *εαφ:οψ F1 : μετ� τιαφ:οψ P H : μετ�
ταφ:οψ K : κα+ F2 : om. G X 414 κα+ pr. om. H τ�ν α�τ�ν Σψμβ&τιον : κα+ α�τ�ν τ�ν (τ�ν
om. G) σψμβ&τιον F2 G : το4 α�το4 (α�το4 om. X F1 P H K N : το4 α�το4 om. m) σψμβατ:οψ
(σαβατ:οψ X : σαββατ:οψ F1) L X m F1 P H K N κα+ alt. om. F1 415 ξε.ραν F1

2ac 416 κα+
δεδOκασι (;δBκαν F2) σκε4ο« : δεδBκ,τεσκε4ο« F1 Y« : �« T F2 ;ξει : ;ξη L F2 G προα:ρε-
σιν : Vκαστο« F2 (quod add. s.l. post προα:ρεσιν F1

2)
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7πιρρ:πτL α�τ^ τι. κα+ με* 5 Jμωρα« τρε.« <π%γαγον α�το>« 7ν το.« @δ:οι«
οiκοι« ;ξοντε« 7ν φροψρg. 44 ? δ" βασιλε>« Μιξα3λ <ποστε:λα« μηξα-
νικ�ν τ�ν λεγ,μενον Λ&μαριν 7=&γει ΚBνσταντ.νον τ�ν Καβαλ.νον
7κ το4 τ&φοψ, Yν εoρεν �γι�, κα+ *ωλBν ε@σαγαγε.ν 7ν σ&κκ8 κα+ μ3
ξBρο8μενον 7νετ8λι=εν α�τ,ν. Qσα8τB« κα+ 5 Ιανν�ν πατρι&ρξην 7=%γα-
γεν 7κ το4 τ&φοψ Zμα τ^ uμοφορ:8 α�το4C κα+ το8τοψ« προστ&=ει το4
βασιλωB« <πωκλεισεν ? Aπαρξο« 7ν τ^ πραιτBρ:8 κα+ 7ν JμωρE Nππικο4
<γαγ�ν α�το>« κα+ <πογψμνOσα« ;τψχε μαγλ&βια κα+ τ� Wστ» α�τ2ν
<ποστε:λα« κατωκαψσεν 7ν το.« 5Αμαστριανο4. τ3ν δ" λ&ρνακα το4
ΚοπρBν8μοψ πρ&σινον ο|σαν κα+ *αψμαστ3ν διαπρ:σα« 7πο:ησε στη-
*ωα 7ν τ^ �π 5 α�το4 κτισ*ωντι να^ 7ν τ^ παλατ:8 7ν τ^ Φ&ρ8.
45 7γενν%*η δ" ΛωBν ? βασιλε>« 7κ Μιξα3λ κα+ Ε�δοκ:α« τ�« 5 Ιγγιρ:νη«,
;τι περι,ντο« α�το4 το4 Μιξα%λ, μην+ Σεπτεμβρ:8 πρOτL, @νδικτι2νο«
πωντε κα+ δεκ&τη«. 46 7πο:ησε δ" κα+ Nππικ�ν ? βασιλε>« 7ν τ^ 4γ:8
Μ&μαντι Nππε8σα« βωνετο«. ΚBνσταντ.νο« δ" ? 7= 5Αρμεν:Bν, ? πατ3ρ
ΥBμ» πατρικ:οψ κα+ Γενεσ:οψ, δροψγγ&ριο« cν τ�« β:γλη«, Sππεψε

420

425

430

§ 45: Leo VI. natus est, sec. Symeonem Logothetam, 1.9.866 vel (sic Grumel, EO 35 (1936),
p. 331–333) 19.9.866

§ 44: cf. ps.-Sym. 681.4–12  § 45: cf. ps.-Sym. 681.13–15  § 46: cf. ThCont. (Vit. Bas.) 25
430–33 7πο:ησε – Κρασ»«: cf. ps.-Sym. 681.15–19; Genes. IV.19

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N]

417 7πιρρ:πτL : 7πιρρ:πτει T F2 X m H K N (fort. -ει ante corr. in -η F1) α�τ^ : α�τ� F2 G
τρε.« : ι H α�το>« om. H 419 Λ&μαριν (sic m : λ&μαρην H) : ρ&βαρην F2 : λ&βαριν G P :
λαβρ,ν X : δ&μαριν F1 (corr. in mg. in ραβαρην F1

2) (vide introd. III.3.1.1) 7=&γη F2 F1 (fort.
-ει F1

ac (7=&γει E)) τ�ν alt. om. L Καβαλ.νον (καββ- G : -λλ- m) : καβαλαρ2 F1 420 �γι� :
?λ,κληρον F1 P H K N ε@σαγαγε.ν : <γαγε.ν H : ε@σαγαγε.ν (sic N) vel <γαγε.ν K ε@«
σ&κκον P 421 5 Ιανν�ν : @B&ννην F2 m F1 P H : μ\ξα%λ X 421–22 7=%γαγεν (7=%γαγον P) –
το8τοψ« προσ- om. F1 (quod add. in mg. F1

2) 422 το8τοψ« (sic N : non vid. K) : το8τοψ H
423 ;παρξο« P H K N 424 μαγλ&βια (sic ut vid. G) : μαγγλ&βια F2 m F1 : μαγλαβ:οι«
L K N : μαγκλαβ:οι« X P H : cum dativo fort. recte α�τ2ν Wστ» H 425 <ποκλ&σα« κα+
ante <ποστε:λα« add. F1 κατωκαχεν P 426 πρ&σινον – *αψμαστ3ν : Nερακ:τοψ λ:*οψ
�π&ρξοψσαν L 426–27 στη*ωα : στη*ωον F2 (στη*ωον in mg F1

2) : στη*ωBι ut vid. G : στ%*η
X 427 κτισ*ωντι : τε*ωντι P 7ν τ^ Φ&ρ8 : τον φ&ρBν F1 (corr. in mg. F1

2) 428 ΛωBν :
κBνσταντ.νο« F1 P H K N (et ps.-Sym.) (corr. in mg. F1

2) (vide introd. III.2.7, p. 83*, et
III.3.1.1) Μιξα3λ (sic T2) : s.l. βασιλε:οψ T2 (Βασιλε:οψ Tafel : non vid. T1) 5 Ιγγιρ:νη« (ιγκη-
F1) : 7γγηρyνα« X : vγγοψρ:νη« fort. P 429 το4 om. L F2 m F1 P H K N : non adhib. X
429–30 μην+ – δεκ&τη« om. P 430 post δεκ&τη« multa add. F1 (vide introd. III.3.1.1) δ" κα+ :
δ" F2 F1 : κα+ P : om. H 431 βωνετο« : βενωτB X : βενωτB« H δ" om. F2 K ? alt. om. P
432 post Γενεσ:οψ add. πατρικ:οψC κα+ F1 δροψγγ&ριο« cν : δρονγγ&ριοψ ? (? postea erasit
F2) F2 : δροψγγαρ:οψ bντο« F1 β:γλα« G X F1 432–33 Sππεψσε λεψκ,« (λεψκ,ν X) F1 P
(non vid. K (Sππεψε λεψκ,« N))
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λεψκ,«, πρ&σινο« δ" Sππεψεν 5Αγαλλιαν,«, ’ρο8σιο« δ" ? Κρασ»«. νικ%σαν-
το« δ" το4 βασιλωB« κα+ 7π+ δε:πνοψ κα*εσ*ωντο« Zμα Βασιλε:8 κα+
Ε�δοκ:E Βασιλισκιαν�« ? πατρ:κιο« 7πlνει τ�ν βασιλωα Q« ε�φψ2« 7λ&-
σαντα ε@« τ� Zρμα. το4τον <ναστ�ναι κελε8σα« ? βασιλε>« τ� τζαγγ:α
α�το4 προσωτα=ε σ4ραι κα+ �ποδ%σασ*αι. το4 δ" <νανε8οντο« κα+ πρ�«
Βασ:λειον <ποβλωποντο« 7ν *ψμ^ προσωταττεν ? βασιλε>« το4το ποι�-
σαι. το4 δ" Βασιλε:οψ 7πινε8σαντο« α�τ^ �πεδ%σατο τ� τζαγγ:α. ;φη
δ" ? βασιλε>« με* 5 Hρκοψ πρ�« Βασ:λειον, Q« �π"ρ σ" κ&λλιον α�τ^
πρωποψσι. μ3 γ�ρ ο�κ ;ξB 7=οψσ:αν, Q« σ" βασιλ"α 7πο:ησα, κα+ 9λλον
ποι�σαι; κα+ uργ:ζετο κατ� το4 Βασιλε:οψ *ψμο8μενο«. δακρ8οψσα δ" J
Ε�δοκ:α ;φη τ^ βασιλε.C τ� τ�« βασιλε:α« <=:Bμα, δωσποτ& μοψ, μωγα
7στ:ν, κα+ <να=:B« κα+ Jμε.« 7τιμ%*ημεν, κα+ ο� δ:και,ν 7στι καταφρονε.-
σ*αι α�τ,. ? δ" βασιλε>« εhπενC μ3 λψπο4 7π+ το8τ8C κα+ γ�ρ κα+ τ�ν
Βασιλισκιαν�ν βασιλωα *ωλB ποι�σαι. 47 Βασ:λειο« δ" 7ν *ψμ^ κα+
λ8πL μεγ&λL γωγονεν. 7=ελ*,ντο« δ" το4 βασιλωB« 7ν τ^ κψνηγ:8 μο-
ναξ,« τι« �παντ%σα« δωδBκεν α�τ^ ξ&ρτην ;ξοντα τ3ν κατ 5 α�το4 με-
λετBμωνην 7πιβοψλ3ν �π� Βασιλε:οψ. ? δ" <ναγνο>« κα+ *ψμB*ε+« 7μελω-
τα κατ� Βασιλε:οψ. τ�« δ" μητρ�« α�το4 ΥεοδOρα« καλεσ&ση« τ�ν
βασιλωα ε@« τ� 5Αν*εμ:οψ <πωστειλε ’Ρεντ&κιον, τ�ν πρBτοβεστι&ριον
α�το4, μετ� κα+ ΨτωρBν <ν*ρOπBν ο@κε:Bν α�το4 πρ�« τ� *ηρε4σα: τι
κα+ <ποστε.λαι τK μητρ+ α�το4. 48 ? δ" Βασ:λειο« σψνεσκεψ&ζετο κατ�

435

440

445

450

§ 48sqq.: 23./24.9.867

433–39 νικ%σαντο« – ποι�σαι: cf. ps.-Sym. 682.19–683.10 446–49 Βασ:λειο« – Βασιλε:οψ:
cf. ps.-Sym. 683.17–19 450–53 τ�« – σψνεσκεψ&ζετο: cf. ps.-Sym. 684.7–9 § 48sqq.: cf.
ThCont. (Vit. Bas.) 27.38–50

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K][N] 434 a δ" TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K]

433 Sππεψσεν F1 P 5Αγαλλιαν,« : ? <γαλλιαν�« F1 eο8σιο« δ" : κα+ ρmσιον X : κα+
eο8σιο« F1 433–34 νικ%σατο« ut vid. P 434 δε.πνον H (non vid. K) 435 Βασιλισκιαν�«
? πατρ:κιο« (βασιλισκιαν�« δ" ? πατρ:κιο« δ" H) : ? δ" βασιλ\κιν�« ? πρyλλη« X 436 ε@« τ�
Zρμα : 7ν τ^ Zρματι F2 G 437 �ποδ%σασ*αι (sic fort. G) : �ποδ8σασ*αι L X m (sed non
omnes codices mss. sub m sic) H K : <ποδ8σασ*αι F1 <νανε8οντο« : <ναστ&ντο« F2 (sic in
mg. F1

2) post πρ�« add. τον F1 438 Βασ:λειον : βασιλωα P προσωταττεν : προσωτα=εν X
F1 H ? βασιλε>« om. P 439 Βασιλε:οψ : βασιλωB« ut vid. F1 (sic E) νε8σαντο« F1
�πεδ8σατο X m (sed non omnes codices mss. sub m sic) F1 H (non vid. K) 440 post πρ�« add.
τ�ν L F2 442 το4 om. L F2 G X m 443 τ� : τ2 T F2 X 444 κα+ Jμε.« : Jμε.« F1 : om. X
445 α�τ, : α�τ,ν X : α�τ2 T K εhπεν : ;φη X P 7π+ το8τ8 : περ+ το8τοψ F2 G X κα+ γ�ρ
om. F1 P H K (corr. in mg. F1

2) 446 post κα+ add. 7ν P 447 μεγ&λL om. F1 P H K (add. in mg.
μεγ&λL F1

2) 448 ;ξοντα om. F2 G 448–49 μελετBμωνην : μελετοψμωνην X : μελετημωνην
F1 (corr. s.l. F1

2) 449 7πιβοψλ3ν : βοψλ3ν L X F1 P (7πι add. s.l. F1
2) 449–50 ? – Βασιλε:οψ

om. L 449–50 μελετ» F2 G X 450 post κατ� add. το4 P (non vid. K) α�το4 om. F1
451 <*εμ:οψ H (non vid. K) eεντ&κην L τ�ν om. F2 F1 452 ο@κε:Bν (ο@κε:Bν om. P (non
vid. K)) α�το4 : α�το4 ο@κε:Bν L 453 τK μητρ+ α�το4 om. P post κατ� add. τοψ F1
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Μιξα3λ κα+ dν σκψ*ρBπ�« π&νψ. 7π+ δε:πνοψ δ" το4 βασιλωB« κα*εσ-
*ωντο« προσεκαλωσατο Ε�δοκ:αν κα+ Βασ:λειον σψνδειπν�σαι α�τ^.
το4 δ" βασιλωB« οiν8 πολλ^ ξρησαμωνοψ <ναστ�« Βασ:λειο« Q« δι&
τινα ξρε:αν <πελ*�ν 7ν τ^ κοιτ2νι το4 βασιλωB« διαστρωφει τ� κλε.-
*ρα, δψνατ�« tν, Q« μ3 κλε:εσ*αι τ3ν *8ραν, κα+ <πελ*�ν σψνεδε:πνει
π&λιν μετ� το4 βασιλωB«. 49 το4 δ" βασιλωB« π&λιν ο@νB*ωντο«, τ�«
5 Ιγγηρ:νη« Q« ;*ο« α�τ^ σψγξαιρο8ση«, <ναστ�« Μιξα3λ ξειροκρα-
το8μενο« παρ� Βασιλε:οψ <π�λ*εν 7ν τ^ κοιτ2νιC οo τ3ν ξε.ρα φιλ%σα«
7=�λ*ε Βασ:λειο«. ;νδο*εν δ" το4 κοιτ2νο« dν Βασιλισκιαν�« τK κελε8σει
το4 βασιλωB« �πνOσα« 7ν τK κλ:νL ’Ρεντακ:οψ πρ�« φψλακ3ν α�το4.
5 Ιγν&τιο« δ" κοιτBν:τη« <πελ*�ν το4 κλε.σαι τ3ν *8ραν το4 κοιτ2νο«
εoρεν διεστραμμωνην κα+ <πογνο>« 7κα*ωσ*η 7π+ τ�« κλ:νη« τ:λλBν τ�«
τρ:ξα« α�το4. 50 το4 δ" βασιλωB« 7= οiνοψ Aπνον *αν&τ8 πα-
ραπλ%σιον κοιμBμωνοψ <*ρ,B« 7λ*�ν Βασ:λειο« μετ� κα+ ΨτωρBν τ�«
*8ρα« <νω8=ε, κα+ ;μφοβο« 7=ελ*�ν 5 Ιγν&τιο« <ντωπιπτε Βασιλε:8 το4 μ3
ε@σελ*ε.ν. Πωτρο« δ" ? Βο8λγαρο« δι� τ�« το4 Βασιλε:οψ μασξ&λη« διελ-
*�ν πρ�« τ3ν κλ:νην το4 βασιλωB« 7κρατ%*η παρ� 5 Ιγνατ:οψ, κα+
<ντιπ:πτοντο« α�τ^ ;=ψπνο« 7γωνετο ? βασιλε8«. 5 ΙB&ννη« δ" ? Ξ&λδο«
παρεψ*> μετ� το4 =:φοψ« δο>« α�τ^ <πωκοχε τ�« ξε.ρα« α�το4. 5 ΙακB-

455

460

465

470

454 7π+ – βασιλωB«: cf. ps.-Sym. 684.9–15 § 49: cf. ps.-Sym. 684.15–22 § 50: cf. ps.-Sym.
685.1–7

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K] 465 ab 7κα]*ωσ*η TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

454–56 7π+ – βασιλωB« : 7πε+ δ" 7ν τ^ δε:πν8 ? βασιλε>« H 454 δε:πνοψ (sic F2 X, cf. l.

434) : δε.πνον T L m K 454–55 κα*εσ*ωντο« : <νακλι*ωντο« F1 (corr. in mg. F1
2) 455 α�τ^

: α�το4 T : αψτ�ν F1 456 ξρησαμωνοψ : ξρησαμωνB F2 et ut vid. F1 (sic E) : ξρησ&μενο« H
Q« om. X H (non vid. K) 456–57 τινα δι� F1 457 το4 βασιλωB« om. F2 G X 458 τ3ν
*8ρα L 458–59 σψνεδε:πνει π&λιν (π&λιν om. m P) : π&λιν σψνεδε:πνει F2 F1 H K
459 μετ� το4 βασιλωB« : τ2 βασιλε. F1 π&λιν alt. : α|*ι« L : π&νψ F2 G (π&νψ s.l. F1

2) : om. P
H K τ�« : τ� H 460 5 Ιγγηρ:νη« : @γγιρ:νη« G m : vγκψρ:νη« F1 : @γγιρ:νη H α�τ^ :
α�τ�« F2 : α�τ� X σψγξαιρο8ση H 461 παρ� : �π� L F2 F1 post κοιτ2νι add. α�το4 F1
H καταφιλ%σα« L 462 ;νδο*εν δ" : το4 βασιλωB« ;νδο*εν F2 : ;νδο*εν X F1 K 463 ’ Ρεν-
τακ:οψ : eεντ&κιο« X : ρεντακ:οψ πρBτοβεστι<ρ:οψ F1 φψλακ3ν : παραφψλακ3ν L 464 post
δ" add. ? F2 X H τ3ν *8ρα H 465 post διεστραμμωνην add. τα κλε.*ρα F1 466 post
βασιλωB« add. Bσ F1 ο:νB F1 (corr. s.l. F1

2) 466–67 AπνBν (AπνB F1 : quod corr. s.l. F1
2)

*&νατον (*αν&τοψ X P (-B s.l. P)) παραπλησ:Bν F2 467 <*ρ,ον P post 7λ*�ν add. ? F2
(quod add. s.l. F1

2) μετ� κα+ ΨτωρBν (ΨτωρBν : Ψτωροψ« μετ� λαμπ&δBν F2 (μετ� λαμπ&δBν
add. post ΨτωρBν in mg. F1

2)) om. L 468 <νω8=ε (sic s.l. F1
2) : vνωB=ε T L : <νωB=α« F1 post

<ντωπιπτε add. τ2 F1 το4 om. F2 G 469 ε@σελ*3- T 469–70 προελ*�ν P ut vid. pc
470 πρ�« – βασιλωB« om. F1 P H (quae add. in mg. F1

2) 471 <ντιπ:πτοντο« α�τ^ :
<ντιπ:πτον αψτ F2 : <ντ+π:πτοντ\ α�τ�ν X : <ντιπιπτ,ντBν οAτB« H 7γωνετο : δ" γεν,-
μενο« F2 F1 (corr. in mg. F1

2) 472 μετ� το4 (το4 om. X F1) =:φοψ« δο>« α�τ^ : δωδBκεν α�τ^
μετ� το4 =:φοψ« κα+ H
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β:τζη« δ" *** ? <πελ&τη«, ? Πωρση«, τ�ν Βασιλισκιαν�ν =:φει τρO-
σαντε« ;ρριχαν α�τ�ν 9νB*εν κ&τB. Μαριαν�« δ" κα+ Β&ρδα«, ? πατ3ρ
Βασιλε:οψ το4 ’ρα:κτορο«, κα+ Σψμβ&τιο«, οN <δελφο+ Βασιλε:οψ, κα+
5ΑσψλωBν, ? 7=&δελφο« Βασιλε:οψ, κα+ ΚBνσταντ.νο« ? Το=αρ»«, οoτοι
Sσταντο πρ�« φψλακ3ν ;=B*εν, κα+ ο�δε+« τ2ν μετ� Μιξα3λ ;γνB τ�
γιν,μενα. 51 σψνα*ροισ*ωντε« ο|ν οN μετ� Βασιλε:οψ 7βοψλε8οντο.
5ΑσψλωBν δ" ;φη πρ�« Βασ:λειον, Hτι ε@ κα+ τ�« ξε.ρα« α�το4 7κ,χαμεν,
ζ2ντα α�τ�ν ε@&σαμεν, κα+ 7�ν ζK, τ: <πολογησOμε*α; κα+ ξαριζ,μενο«
Βασιλε:8, �ποστρωχα« εoρε Μιξα3λ ξε.ρα« μ"ν μ3 ;ξοντα, 7π+ τ�«
κλ:νη« δ" κε:μενον κα+ 7λεεινολογο8μενον κατ� Βασιλε:οψ. ? δ" τ� =:φο«
γψμν�ν <νηλε2« ;πη=ε κατ� τ�« καρδ:α« το4 βασιλωB«, διασξ:σα« τ�
;γκατα α�το4, κα+ στραφε+« 7νεκαψξ»το πρ�« Βασ:λειον Q« <νδραγ&*η-
μα μωγα πεποιηκO«. 52 κλ8δBνο« δ" bντο« 7ν τK *αλ&σσL σψνα*ροισ-
*ωντε« κατ�λ*ον μωξρι το4 Περ&ματο« κα+ διαπερ&σαντε« dλ*ον ε@« τ�ν
οhκον Ε�λογ:οψ το4 Πωρσοψ κα+ το4τον 9ραντε« dλ*ον ε@« τ� Μαρ:νη«
κα+ <νελ*,ντε« δι� το4 τε:ξοψ« dλ*ον μωξρι το4 παλατ:οψ. πλ�= δ" dν
περιφρ&σσοψσα τ� τε.ξο«, κα+ κρατ%σα« Βασ:λειο« δ8ο τ2ν μετ 5 α�το4
bντBν κα+ λακτ:σα« κατωα=ε τ3ν πλ&κα, κα+ ε@σ�λ*ον μωξρι τ�« π8λη«

475

480

485

490

§ 51: cf. ps.-Sym. 685.6–11 § 52: cf. ps.-Sym. 685.11–18

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

473 5 ΙακBβ:τζη« δ" *** ? : scrib. ut vid. 5 ΙακBβ:τζη« δ" !κα+" ? vel sim. (sed fort. plura corrupta
sunt, cf. introd. III.3.1.1 et cap. 131, § 52; 132, § 2) ? (? : κα+ L X) <πελ&τη« : om. F2 : κα+ G
473–74 =:φει τρOσαντε« (τρOσαντο« =:φει F2 : =:φει τρOσαντο« F1 (τρOσαντε« in mg. F1

2))
;ρριχαν (corr. s.l. in ;ρριχε et add. in mg. Ψαψτ�ν F1

2) : =:φει τρOσα« ;ρριχεν m P H
474 α�τ�ν : Ψαψτ�ν F2 : om. F1 (εαψτον add. in mg. F1

2) κ&τB*εν fort. L 474–76 ? – Βασι-
λε:οψ om. F2 (476 ? – Βασιλε:οψ parenthesi inclusit F1

2) 475–76 το4 – Βασιλε:οψ om. (F2) G
X F1 476 5ΑσψλωBν : <πολωBν F1 ? pr. om. T F1 οoτοι : οAτB« H 477 Sστανται ut vid.
P φψλακ3ν : πρ�« πρ�σφ8λα=ιν P τ2ν (τ�ν T) μετ� : τ2ν το4 P H 478 γεν,μενα F1
ο|ν : δ" F2 G X m F1 οN om. H μετ� om. ut vid. P 478–79 Βασιλε:οψ – πρ�« om. G (7βοψ-
λε8οντο (7βοψλε8σαντο F1) – Βασ:λειον (Βασ:λειον : τ�ν βασιλωα Βασ:λειον H) om. F2)
479 5ΑσψλωBν δ" : @B&ννη« ? ξ&λδο« F1 α�το4 om. P H 7=εκ,χαμεν L 480 7&σαμεν
F1 7�ν : �ν F1 <πολογησOμε*α (sic F2 X m F1) : <πολογησ,με*α T P H (vide introd.
III.3.1.1) 481 post Βασιλε:8 add. ? ξ&λδο« F2 G post �ποστρωχα« add. @B&ννη« ? ξ&λδο«
F1 post εoρε add. τ�ν P H μ"ν (μ"ν om. X F1) ante Μιξα3λ exhib. F2 τ�« om. F1 482 δ"
pr. om. F2 F1 κα+ om. G X m 7λεεινολογο8μενον : λεηνολογο8μενον F2 F1 (corr. s.l. F1

2, i.e.
add. 7) : 7λεειν2« δ" λωγοντα X 483 γψμν�ν (γψμν�ν : γψμν2ν F1 : om. F2) <νηλε2« : γzμν2-
σα«, <νηλε2« X : γψμνOσα« H post καρδ:α« add. α�το4 H τ3ν το4 βασιλωB« (το4 βα-
σιλωB« : αψτ F2) καρδ:αν P 485 μωγα om. F2 G X F1 485–86 post σψνα*ροισ*ωντε« add. οN
<νδροφ,νοι F1 486 το4 om. L περ&σματο« H 486–88 dλ*ον – τε:ξοψ« om. X P (ho-
moeotel.) 488 dλ*ον post μωξρι το4 παλατ:οψ (ε@« τ� μωγα παλ&τιον F2 (sic in mg. F1

2))
transp. P πλα=+ F2 X 489 τον τε.ξο(ν) F1 (corr. in τ� τε.ξο« F1

2) 490 λακτ:α« T ε@σ-
�λ*ον (sic m (F2 F1 per comp.)) : ε@σ�λ*ε G (sic ut vid. G) X P H



[Taf. 176 : Bekk. 252] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 131,50–54 259

το4 παλατ:οψ. Ε�λ,γιο« δ" ? Πωρση« 7λ&λησε τK α�το4 γλOττL 5Αρ-
ταβ&σδ8 Ψταιρει&ρξL, Q« ? Μιξα3λ =:φει 7τελε8τησε, κα+ 9νοι=ον τ�ν
βασιλωα. 53 κα+ ? 5Αρτ&βασδο« ε@σδραμ�ν πρ�« τ�ν παπ:αν κα+ 9ρα«
<π 5 α�το4 τ�« κλε.« βια:B« δι%νοι=ε τ�ν Βασ:λειον, κα+ γεν,μενο« ;νδο*εν
Βασ:λειο« dρε τ�« κλε.« το4 παλατ:οψ 7π+ ξε.ρα« κα+ τK VB*εν Γρηγ,-
ριον, τ�ν 7πιλεγ,μενον το4 Φιλ%μονο«, 7πο:ησε παπ:αν. παρεψ*> δ"
<ποστωλλει 7ν τ^ 4γ:8 Μ&μαντι κα+ ε@σ%γαγεν Ε�δοκ:αν τ3ν το4 5Ιγ-
γερο« μετ� δ,=η« πολλ�« 7ν τ^ παλατ:8. <πωστειλε δ" κα+ 5 ΙB&ννην
πραιπ,σιτον το4 wραι τ3ν Δεκαπολ:τισσαν κα+ πρ�« το>« @δ:οψ« γονε.«
<παγαγε.ν. 54 <πωστειλε δ" κα+ Πα4λον κοιτBν:την το4 7νταφι&σαι
Μιξα%λ. κα+ <πελ*�ν εoρεν α�τ�ν 7ντετψλιγμωνον 7ν τ^ σαγ:σματι το4
δε=ιο4 Sπποψ, οo _λαψνε, κα+ τ� ;γκατα α�το4 ;=B*εν 7κκρεμμOμενα. εo-
ρεν δ" 7κε. *ρηνο8σα« κα+ 7λεεινολογοψμωνα« 7π 5 α�τ^ τ%ν τε μητωρα κα+
τ�« <δελφ�« α�το4. κα+ ε@σαγαγ�ν ε@« πλοι&ριον διεπωρασεν 7ν τK μονK
τ�« Ξρψσοπ,λεB« κ<κε. α�τ�ν 7νταφι&σα« ;*αχεν.

495

500

505

§ 53: cf. ps.-Sym. 685.18–686.5 § 54: cf. ps.-Sym. 686.5–10

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

491 7λ&λει F2 G X α�το4 : Ψαψτο4 L γλOσση L 491–92 5Αρταβ&σδ8 : <ρταψ&σδB
T : <ρταψ&στB F2 492 ? om. F2 G X F1 492–93 τ�ν βασιλωα (per comp. F2 G F1) : τ2
βασιλε. X (τ2 s.l. F1

2) : τ^ βασιλε. vel τ^ βασιλε:8 m : τ�ν βασ:λειον P H 493–94 κα+
pr. – Βασ:λειον (βασιλωα) post ξε.ρα« (l. 495) transp. T 493 <ρτα8βασδο« T (sim. exhib. et
alia mss.) ε@σδραμ�ν : προσδραμ2ν X : δραμ�ν F1 P H κα+ alt. om. F1 (quod add. s.l.
F1

2) 494 <π 5 α�το4 : 9παντα T post κλε.« add. το4 παλατ:οψ F1 494–95 βια:B« –
κλε.« om. H 494 _νοι=ε F2 G X τ�ν Βασ:λειον : τ�ν βασιλωα T et per comp. L F2 G F1 :
τ2 s.l. F1

2) : τ2 βασιλε. X m (vide introd. III.3.1.1) ;νδο*εν om. F1 (quod add. in mg. F1
2)

495 το4 παλατ:οψ om. F1 (quod add. in mg. F1
2) 496 φιλ%μBνο« H 497 τ3ν om. F1 P H

(quod add. s.l. F1
2) 497–98 5 Ιγγερο« : _γγηρο« F2 : iγγψρο« X : iγγερο«/iγγειρο«/iγγψ-

ρο« m : _γκηρο« F1 498 πολλ�« om. H 500 <γαγε.ν F2 G X H post 7νταφι&σαι add.
τ�ν F1 501 κα+ : Y« F1 α�τ�ν : μιξα%λ L 502 7κκρεμμOμενα : κρεμ&μενα L F2 : κρεμ-
μ&μενα G : κρεμOμενα X : 7(κ)κρεμμ&μενα m : 7κρεμ&μενα F1 (7- superscripsit F1

2) : 7κκρεμμO-
μενο« fort. P 503 7κε.σαι F1 *ρηνο8σα« : *ρηνολογο8σα« H λεηνολογοψμωνα« F2 F1
(corr. s.l. F1

2) 504 ε@σαγαγ�ν ε@« πλοι&ριον διεπωρασεν : διεπωρασεν ε@« πλο.ον 7μβαλ�ν
H 505 7νταφι&σα« ;*αχεν : ;*αχεν 7νταφι&σα« 4ρμοδ:B« L : post haec multa add. L (vide
introd. III.3.1.1)
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132 6ΟπB« 7κρ&τησε τ�« βασιλε:α« Βασ:λειο«

Βασ:λειο« 7βασ:λεψσεν μετ� Μιξα3λ ;το« Vν, μ�να« τωσσαρα«, κα+ μ,νο«
;τη ι*'. προσωτα=ε δ" τ^ �π&ρξ8 κα+ Μαριαν^, ψN^ ΠετρBν», <νελ*ε.ν
7ν τ^ φ,ρ8 κα+ <ναγορε4σαι α�τ�ν μετ� παντ�« το4 λαο4 μ,νον βα-
σιλωα. 2 <ναγκα.ον δ" Jγησ&μην γρ&χαι κα+ τ3ν παρ� το4 Υεο4 γε-
νομωνην 7κδ:κησιν ε@« το>« τ�ν Μιξα3λ διαξειρισαμωνοψ« κα+ 6 πωπον*εν
Vκαστο« α�τ2ν 7ν διαφ,ροι« καιρο.«C ? μ"ν 5 ΙακBβ:τζη« κψνηγ2ν μετ�
το4 βασιλωB« 7ν τ^ Φιλοπατ:8 το4 =:φοψ« α�τ^ 7κπεσ,ντο« κατελ*�ν
το4 Sπποψ wραι α�τ,, το4 ποδ�« α�το4 μ3 φ*&σαντο« τK γK 7πιβ�ναι,
<λλ� το4 Ψτωροψ κρατη*ωντο« 7ν τK σκ&λE *ροη*ε+« ? Sππο« διωσψρεν
α�τ�ν κα+ ε@« φ&ραγγα« κα+ βο*8νοψ« διελ*�ν το4τον μεληδ�ν διωσπα-
σεν. 5 ΙB&ννη« δ" ? Ξ&λδο« στρατηλ&τη« γεγον�« 7ν Ξαλδ:E κα+ φBρα-
*ε+« κατ� το4 βασιλωB« μελετ2ν προστ&=ει το4 βασιλωB« <νεσκο-
λοπ:σ*η παρ� 5Ανδρωοψ στρατηλ&τοψ. ? δ" 7=&δελφο« το4 βασιλωB«
5ΑσψλωBν 7=Bσ*ε+« παρ� το4 βασιλωB« 7ν τ^ προαστ:8 α�το4, � 7πO-
νψμον το4 Ξαρτοφ8λακο«, Q« <πην3« κα+ uμ�« πρ�« το>« α�το4 δο8λοψ«

5

10

15

2 Basilius regnavit cum Michaele 26.5.866–23.9.867, postea usque ad 29.8.886

2–3 Βασ:λειο« – ι*': cf. ps.-Sym. 686.11–12; ThCont. (Vit. Bas.) 102.9–11; Genes. IV.42; Vit. Nic.
Stud. 913B 3–5 προσωτα=ε – βασιλωα: cf. ps.-Sym. 687.6–7; ThCont. (Vit. Bas.) 28.1sqq. § 2:
cf. ps.-Sym. 687.15–688.10

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

1 6ΟπB« – Βασ:λειο« : περ+ τ�« βασιλε:α« βασιλε:οψ F2 : βασ:λειο« G : βασιλε:α κ>ρ βασι-
λε:οψ το4 μακεδOνο« X : βασιλε:α βασιλε:οψ F1 : HπB« 7κρ&τησε τ�« βασιλε:α« βασ:λειο« ?
μακεδOν H : om. L (m: alia mss. alios titulos exhib.) post titulum add. βασ:λειο« ? βασιλε>« 7κ
μακεδ,νBν π,λεB« 4δριανο4C @στωον Hτι J 4δριανο8πολι« πρ,τερον μ"ν Wρεστι�« 7καλε.το
7= Wρωστοψ ψNο4 <γαμωμνονο«C Y« 7= <ρξ�« α�τ3ν ;κτισε δι� τ� λο8σασ*αι 7ν το.« 7κε.σε
ο|σι ποταμο.«C κα+ <παλλαγ�ναι τ�« ν,σοψC Aστερον δ" 4δριαν�« κα.σαρ 7ν […]μασιν
α�τ3ν μεγαλ8να« π,λιν 4δριανο4 μετακωκληκεν P (cf. ps.-Sym. 686.17–687.2) 2 Βασ:λειο« :
βασ:λειο« (ασ:λειο« L) ? μακεδ�ν L F1 : βασ:λειο« μετ� τ2ν ψN2ν α�το4 κBνσταντ:νοψ,
λωοντο« κα+ <λε=&νδροψ P H κα+ om. P H 3 δ" om. F1 7π&ρξ8 P H <νελ*ε.ν : σψνελ-
*ε.ν F2 G : 7λ*ε.ν X 4 α�τ�ν om. F2 G X παντ�« το4 λαο4 : λαο4 παντ�« P μ,νον bis
exhib. F1 5 Jγησ&μην : διηγησ&μην F1 το4 om. L X F1 P H 6 κα+ om. H 7 α�τ2ν
(per comp. F2 : non vid. F1 (α�τ2ν E)) : α�τ�ν H 7ν om. F2 G X μ"ν : μ"ν ο|ν m, fort. recte
8 κατελ*�ν : mρμησε κατελ*ε.ν P H 9 post Sπποψ add. κα+ H post α�τ, (α�τ2 T X :
α�τ� L) add. κα+ X P H post το4 alt. add. μ"ν Ψν�« P H α�το4 om. L P τ�« γ�« P H
10 <λλ� το4 : το4 δ" P H *ροη*ε+« : *ρον*�« T 11 κα+ pr. om. F2 X φ&ραγγα« : φ&ραγ-
γαν G : φ&ραγγα H 11–12 διωσπασεν : κατωκοχεν F2 G 12 στρατηγ�« F1 P H 7ν : 7λ ut
vid. T 14 στρατηλ&τοψ (στρατητ 2 F1) : στρατηγο4 P H το4 βασιλωB« 7=&δελφο« L
15 5ΑσψλωBν ante 7=&δελφο« (? 7=&δελφο« F1) (l. 14) exhib. F1 7=B*ε+« G τ^ om. L � : ?
F2 X
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cν μαξα:ραι« παρ5 α�τ2ν 7ν νψκτ+ <νLρω*ηC ο?« ? βασιλε>« κρατ%σα«
κα+ μεληδ�ν κατακ,χα« κατωκαψσεν 7ν το.« 5Αμαστριανο4. ? δ" <πελ&τη«
? το4 Πωρσοψ σκBληκ,βρBτο« γεν,μενο« το4 ζ�ν <πηλλ&γη. ΚBνσταν-
τ.νο« δ" ? Το=αρ»« ε@« ΚιβψρραιOτα« σπα*οκοπη*ε+« τελεψτg. κα+
Μαριαν�« ? <δελφ�« το4 βασιλωB« τ�ν π,δα σψντριβε+« 7κ το4 Sπποψ
πεσ�ν κα+ το4 ποδ�« α�το4 διασαπωντο« σκOλη=ι τελεψτg. 3 ? δ" βα-
σιλε>« προελ*�ν τK JμωρE τ2ν ΞριστοψγωννBν 7ν τK προελε8σει ε@«
τ3ν Μεγ&λην 7κκλησ:αν 7β&πτισεν Στωφανον, ψN�ν α�το4. <γαγ�ν δ"
Sπποψ« λεψκο>« μετ� Zρματο« 7κ&*ισεν Zμα τK α�γο8στL, κα+ ? πραιπ,-
σιτο« Βα&νη« σ>ν α�το.« βαστ&ζBν dν τ� παιδ:ον μωξρι το4 παλατ:οψ,
το4 βασιλωB« ’ρ:πτοντο« �πατε:αν 7ν τK ?δ^. 4 7γωνετο δ" σεισμ�« το4
4γ:οψ Πολψε8κτοψ μωγιστο«, mστε τ3ν γ�ν σε:εσ*αι 7π+ τεσσαρ&κοντα
Jμωρα« κα+ τεσσαρ&κοντα ν8κτα«. ;πεσε δ" τ,τε κα+ J σφα.ρα το4 ζ�δοψ
το4 φ,ροψ κα+ τ�« �περαγ:α« Υεοτ,κοψ J 7κκλησ:α, Y λωγεται τ� Σ:γμα,
mστε π&ντα« το>« χ&λλοντα« 7κε.σε τελεψτ�σαι. ΛωBν δ" ? φιλ,σοφο«
τψξ�ν 7κε.σε ;λεγε το.« χ&λλοψσι κα+ π»σι το.« ο|σιν 7κε.σε 7=ελ*ε.ν τ�«
7κκλησ:α«. οN δ" μ3 πεισ*ωντε« α�τ^ σψνετελωσ*ησαν Zπαντε«. α�τ�«

20

25

30

§ 3: Stephanus natus est mense Nov.a. 867, baptizatus est 25.12.867 § 4: terrae motus 9.1.869

19 σκBληκ,βρBτο« – <πηλλ&γη: cf. Acta Apost. 12.23 22–24 ? – α�το4: cf. ps.-Sym.
688.11–13 § 4: cf. ps.-Sym. 688.14–21; Photii Epist. 873; Vit. Leonis Armeni 1086D

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

17 μαξα:ραι« (μαξα:ρα H) παρ5 α�τ2ν : παρ5 α�τ2ν μαξα:ραι« P 7ν νψκτ+ (7ν om. F2) om.
F1 7ν νψκτ+ παρ5 α�τ2ν L 18 post κατωκαψσεν add. α�το>« F1 19 το4 Πωρσοψ : πωρση«
F2 G, ut vid. recte (vide introd. III.3.1.1) 20 ΚιβψρραιOτα« : κψβοιρραιOτα« T : κψραι2τα«
F2 : κψβηραιOτην X : κι(ψ)βερ(ν)ιOτα« m : κηκερε2τα« F1 : κψβαιρρψOτα« H σπα*οκο-
πη*ε+« (-κοπησ*ε.« T) : σπα*οκοπη*ε+« κα+ F2 : κακBπα*ε+« F1 21 7=&δελφο« F1 21–22

τ�ν π,δα (τ2ν ποδ2ν F2 G) σψντριβε+« (σψντρ:βεται P H) 7κ το4 Sπποψ πεσOν : 7κ το4
Sπποψ πεσ�νC κα+ τ�ν π,δα σψντριβε+« F1 22 κα+ – α�το4 διασαπωντο« (α�το4 δια-
σαπωντο« : σαπωντο« F2 G) : κα+ το>« π,δα« α�το4 διασαπωντα T : διασαπωντ αψτ F1
σκOλη=ι : σκOλη=ι βρ8σαντο« P : σκOληκα« βρ8σαντο« H 23 post προελ*�ν (προσελ*�ν
G X) add. 7ν F2 G X m 23 7ν τK προελε8σει : 7π+ (7π+ non certe vid. in P) προελε8σεB« P (s.l.
P) H : μετ� πρ�7λε8σεB« X 23–24 7ν τK μεγ&λL 7κκλησ:E X P (s.l. P; non certe vid. in P)
24 post Στωφανον add. τ�ν F1 H 7=αγαγ�ν P H 26 Βα&νη« : βα&νη T (βα&νη« σ>ν :
βα&νησψν T) : β&ννη« X : βαι&ννη« H σ>ν α�το.« βα&νη« F2 G dν om. F1 27 post το4
pr. add. δ" X P H  post e:πτοντο« add. διερξομωνοψ P H  post σεισμ�« add. μωγα« H (etiam
exhib. μωγιστο« H infra) 28 πολψVκτοψ F1 : non adhib. F2 σ:εσ*αι τ3ν γην F1 28–29

τεσσαρ&κοντα Jμωρα« : Jμωρα« μ X m F1 29 κα+ τεσσαρ&κοντα ν8κτα« (τεσσαρ&κοντα
ν8κτα« : ν8κτα« μ F1) om. F2 X δ" om. F2 F1 29–30 το4 φ,ροψ το4 ζ�δοψ F1 30 Y λωγε-
ται (Y λωγεται om. F2 G) τ� : J ο4σα εντ F1 32 ;λεγε – 7κε.σε alt. (7κε. F2 X H) post 7κκλησ:α«
(l. 33) transp. P H
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δ" ? φιλ,σοφο« ε@« κ:ονα �π� σψστημ&την στα*ε+« μετ� ΨτωρBν δ8ο διε-
σO*η κα+ Vτεροι πωντε μ,νοι �ποκ&τB το4 9μβBνο«. 5 ΦOτιο« δ" ?
πατρι&ρξη« 7λ*,ντο« το4 βασιλωB« 7ν τK 7κκλησ:E κα+ μωλλοντο« α�το4
κοινBνε.ν το4τον λLστ3ν κα+ φονωα ;λεγεν κα+ <ν&=ιον τ�« *ε:α«
κοινBν:α«. ? δ" *ψμB*ε+« <πωστειλεν 7ν ’ΡOμL κα+ _γαγε τ,μον μετ�
’ΡBμα:Bν 7πισκ,πBν κα+ το4τον το4 *ρ,νοψ α�το4 7=ωBσε κα+ προε-
ξειρ:σατο 5 Ιγν&τιον τ�ν 7ν 4γ:οι« πατρι&ρξην τ� δε8τερον α�το4.
6 7γενν%*η δ" 5Αλω=ανδρο« ? βασιλε>« 7κ τ�« το4 5Ηγγιρο« Ε�δοκ:α«,
οoτο« πα.« γν%σιο« cν Βασιλε:οψ. 7 7στρ&τεψσε δ" ? βασιλε>« κατ�
τ2ν 5Αγαρην2ν τ2ν ε@« Τιβρικ3ν κα+ π,λεμον σψν&χα« Jττ%*η. κα+
πολλ&κι« σψμβαλ�ν 5Αγαρηνο.« πολλο>« τ2ν ’ΡBμα:Bν <πεβ&λετο. 7ν
δ" τK τοια8τL φψγK το4 βασιλωB« Υεοφ8λακτο« ? 5Αβ&στακτο«, ? πα-
τ3ρ ’ΡBμανο4 το4 μετ� τα4τα βασιλε8σαντο«, διωσBσε τ�ν βασιλωα
παρ� μικρ�ν �π� τ2ν 5Αγαρην2ν κρατο8μενονC Yν 7πιζητ%σα« ? βασι-
λε>« μετ� τα4τα κα+ ε�ρ�ν κα+ γνBρ:σα« (πολλο+ γ�ρ ;λεγον τ^ βασι-
λε., Hτι 7γO ε@μι), ? δ" τ3ν τιμ3ν <φε+« τ,πον βασιλικ�ν aτ%σατο, οo κα+

35

40

45

§ 5: Photius patriarcha dethronizatus est 23.9.867, et Ignatius patriarcha factus est 23.11.867 § 6:
fort. 23.11.870 § 7: a. 871–872

§ 5: cf. ps.-Sym. 688.22–689.4; ThCont. (Vit. Bas.) 32.7–16; Vit. Nic. Stud. 913B § 6: cf. ps.-
Sym. 690.4–6; Vit. Bas. Iun. 653; Vit. Euth. 5.21 § 7: cf. ps.-Sym. 690.6–13; ThCont. (Vit. Bas.)
37; Genes. IV.31

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

34 �π� σψστημ&την : �ποσταστημ&την L : �π� σψστημ&τBν F2 G m (vel �π� σψσ-
τημ&την m) F1 P : �ποσ8στημα τι H (�π� σψστημ&την στα*ε+« : σψστησ&μενο« X)  post
μετ� add. κα+ X H ΨτωρBν : 7τα:ρBν T : Ψτωροψ« ut vid. G 34–35 7σO*η L P H
35 πωντε μ,νοι : μ,νοι πωντε P : δεκαπωντε X 36 7λ*,ντο« – α�το4 (α�το4 m : α�τ�ν F2 G :
παραψτ F1 : L X (P H)) : 7λ*,ντα τ�ν βασιλωα 7ν τK 7κκλησ:E κα+ μωλλοντα P H 37 το4-
τον – ;λεγεν : dρ=ε (εhρ=ε P) λLστ3ν κα+ φονωα (ληστ3ν κα+ φονωα κα+ ληστ3ν H) <ποκαλ2ν
(-ε.ν H) P H *ε:α« om. L 40 πατρι&ρξην om. H τ� : τ�ν P 41 7γεν%*η F2 F1 δ" om.
F1 ? om. F1 P H 5 Ηγγιρο« (-γκη- F1 : -ειρ- F2 : iγκzρο« X) : Dγγιρο« T : iγγερο« L G H : iγ-
γιρο« P m 42 πα.« γν%σιο« cν (sic X m) : πα.« (πα.« : ? G) γεν,μενο« κα+ γν%σιο« F2 G :
πα.« dν γν%σιο« P H 43 τ2ν pr. om. G X H τ2ν alt. om. P H Τιβρικ3ν (i.e. Τεφρικ%ν) :
τψβρικ3ν F2 : τιβρικο.« G : τηβρικ3ν X m F1 H : τιβερικ3ν P 44 post σψμβαλ�ν (7μβαλ�ν
P) add. το.« L αγαρηνο>« F1 <πεβ&λετο (sic m) : <πεβ&λλετο G X F1 H : <πεβαλ2ν F2
45 τοια8τL : α�τ� F1 το4 om. P post Υεοφ8λακτο« exhib. *εοφ8λακτο« Pac 5Αβ&στακ-
το« : <μ&στακτο« F2 : <σεβωστατο« F1 48 τα4τα – γνBρ:σα« (sic m) : τα4τα κα+ γνBρ:σα«
F2 G : τα4τα F1 P H (sed vide infra) : non adhib. X 48–49 βασιλε. : βασιλε:B P 49 post ε@-
μι (sic m) : add. ? διασBσ&μεν,« σεC το4τον τιμ�σαι vβο8λετο L : add. κα+ τιμOμενο«
ο�κη*ωλησεν F1 : add. εoρε (εoρε ante πολλο+ exhib. F1) κα+ τιμ3ν α�τ^ 7δ:δοψ P H : non ad-
hib. X ? δ" τ3ν τιμ3ν (post τιμ3ν add. α�το4 H) <φε+« : αφε+« γ�ρ την τιμ3ν F1 aτ%σατο :
7ζ%τησεν P
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τετ8ξηκεν. �ποστρωχα« δ" ? βασιλε>« 7ν τK π,λει <πωστειλε Ξριστοφ,-
ρον γαμβρ�ν α�το4 7ν ΤηβρικK, κα+ ν:κην μεγ:στην ποι%σα« 7κπορ*ε.
τα8την καταστρωχα« VB« 7δ&φοψ«. 8 5 Ιγν&τιο« δ" ? πατρι&ρξη« �κο-
δ,μησεν 7κκλησ:αν ε@« τ� 7μπ,ριον Σ&τBρο« περικαλλ�, 7π 5 Wν,ματι το4
5Αρξιστρατ%γοψ το4 5Ανατωλλοντο«, κα+ μον3ν πεπο:ηκεν <νδρε:αν,
;ν*α κα+ τ� σ2μα το4 α�το4 πατρι&ρξοψ <π,κειται. 9 Υωκλα« δ" τ�«
<δελφ�« το4 βασιλωB« <ποστειλ&ση« πρ�« τ�ν βασιλωα δι5 �π,μνησιν
τιν� Μωτριον bντα α�τ�« 9ν*ρBπον vρOτησεν α�τ�ν ? βασιλε8«, Hτι τ:«
;ξει τ3ν κψρ:αν σοψ; ? δ" εhπεν, Hτι ? Νεατοκομ%τη«. παρεψ*> δ" ? βα-
σιλε>« <ποστε:λα« _γαγεν α�τ�ν κα+ τ8χα« <πωκειρε κα+ τ� μοναξικ�ν
σξ�μα 7νωδψσεν α�τ,ν. Qσα8τB« δ" κα+ Προκ,πιον τ�ν πρBτοβεστι&ρι-
ον α�το4 <ποστε:λα« ;τψχε τ3ν ΥωκλανC Y« κα+ 9ρα« π&ντα τ� ξρ%ματα
α�τ�« ε@σεκ,μισε τ^ βασιλε.. τ�ν δ" Νεατοκομ%την μετ� τα4τα
7πο:ησεν ο@κον,μον 7ν τK Μεγ&λL 7κκλησ:E. 10 ? δ" α�τ�« βασιλε>«
7β&πτισε κα+ το>« ’Εβρα:οψ« π&ντα«, Hσοι τ^ τ,τε ξρ,ν8 �π� τ3ν ξε.-
ρα α�το4 �π�ρξον, <ναδε=αμωνBν α�το>« π&ντBν τ2ν 7ν <=:αι«, φιλο-
φρονησαμωνοψ το>« ’Εβρα:οψ« το4 βασιλωB« κα+ <ντιλ%χει« κα+ δ2ρα

50

55

60

65

51–52 Tephrica expugnata est a. 872 (re vera fort. a. 878, vid. Ševčenko, ed. ThCont. (Vit. Bas.)
50.1–2)

§ 8: cf. ps.-Sym. 690.14–17 (cf. Vit. Ignat. 560) § 10: cf. ThCont. (Vit. Bas.) 95 63–72 ? – λο-
γο*ωτην: cf. ps.-Sym. 691.8–14

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

50 τετ8ξηκεν : πωτηξεν (οo κα+ ;τψξεν : ο�κεπωτηξεν) F2 : ;τψξεν F1 P H 51 post ΤηβρικK
(τK <φρικK F2 G X) add. Y« P H ν:κη T ποι%σα« μεγ:στην P 7κπορ*ε. (-�ι G) : 7π,ρ* F2
52–53 �κοδ,μησεν : ο@κοδομ%σα« F2 G 53 7μπορ:ον T Σ&τBρο« (σατορο« F2) : σατ8ροψ
L X m P H : σατ%ροψ F1 54 <νδρε:αν (sic m) : 9νδρειον (-ιον F2) F2 G : <νδρ^αν F1 P H
55 σ2μα : λε:χανον L το4 α�το4 πατρι&ρξοψ : α�το4 F2 G F1 : το4 πατρι&ρξοψ P H
55–63 Υωκλα« – 7κκλησ:E om. L (§ 8–9 om. X) 56 το4 βασιλωB« : α�το4 βασιλωB« H : om.
F2 G : an scrib. το4 βασιλωB« !Μιξα%λ" vel το4 !πρOην" βασιλωB« vel sim.? (vide introd.
III.3.1.1) δι5 : δι� F1 57 Μωτριον bντα (bντα τον T) α�τ�« (α�τ�« τον m) 9ν*ρBπον :
9ν*ρBπον α�τ�« γελBτοποι�ν bντα F1 (cf. ind. nom. propr. s.v. Μωτριο«) Hτι τ:« (τ�« T) :
ε@π" τ:« P H 58 Hτι om. P H Νεατοκομ%τη« : νεατBκBμ%τη« T : νεακομ:τ F2 : νεατο-
κομ:τη« G : νεατοκBμ:τ F1 58–59 ? βασιλε>« <ποστε:λα« : ? βασιλε>« F2 G : <ποστε:λα« ?
βασιλε>« P H 59 τ� om. F1 μοναδικ�ν F2 F1 60 δ" om. F1 61 τ3ν om. F1 P H Y« om.
F2 G 61–62 9ρα« – α�τ�« : ταξρ%ματα α�τ�« π&ντα 9ρα« F1 62 Νεατοκομ%την : νεα-
τοκBμ%την T : νεακBμ:τ F2 F1 : νεατοκομ:την G : νεατοκBμ:την P 63 ο@κον,μBν F1 H
64 τ^ : το F1 64–65 �π�ρξον �π� τ3ν ξε.ρα α�το4 L 65 post �π�ρξον add. fort. τ2ν
P  post <ναδε=αμωνBν add. μ"ν P H α�το>« : α�τ2ν X F1 <=:οι« F1 65–66 φιλο-
φρονησαμωνοψ : φιλοφρονησαμωνοψ« T : φιλοφρονησ&μενο« G F1 : φιλοτιμησαμωνοψ P
66 το>« – <ντιλ%χει« om. F2 G το>« – βασιλωB« : το4 βασιλωB« το>« Ψβρα:οψ« X : το4 βα-
σιλωB« π&ντα« το>« Ψβρα:οψ« m : το>« Ψβρα:οψ« ? βασιλε>« F1 : δ" τ� μωγιστα το8τοψ« (hic
aliquid non legibile add. P) το4 βασιλωB« P H : non adhib. F2 G
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πολλ� παρασξ,ντο« α�το.«. 11 τ�ν δ" προειρημωνον Νικ,λαον, τ�ν
5Ανδροσαλ:την, τ�ν κα+ προσμον&ριον το4 4γ:οψ Διομ%δοψ«, �τινι ?
μ&ρτψ« 7πεφ&νη, Q« προε:ρηται, περ+ το4 βασιλωB«, 7τ:μησεν α�τ�ν ο@-
κον,μον κα+ σ8γκελλον, τ�ν δ" Vτερον α�το4 <δελφ�ν 5 ΙB&ννην δροψγ-
γ&ριον τ�« β:γλη«, τ�ν δ" Vτερον <δελφ�ν α�το4 Πα4λον το4 σακελλ:οψ,
τ�ν δ" Vτερον ΚBνσταντ.νον γενικ�ν λογο*ωτην. τελεψτ%σαντο« δ" Νι-
κολ&οψ το4 σψγκωλλοψ *&πτοψσιν α�τ�ν ε@« 5Αρκαδιαν�« ε@« τ�ν Ψαψτο4
οhκον, ;ν*α 7στ+ν ν4ν το4 4γ:οψ ΚBνσταντ:νοψ τ� μετ,ξιον. 12 _ρ=ατο
δ" ? βασιλε>« 7κξοyζειν πλησ:ον το4 παλατ:οψ πρ�« τ� κτ:σαι τ3ν Νωαν
7κκλησ:αν ο@κ%ματα π&μπολλα 7=Bνησ&μενο«. 7μην8*η δ" τ^ βασιλε.,
Q« J Σψρ&κοψσα παρ� τ2ν 5Αγαρην2ν 7κπορ*ε.ται. <σξολοψμωνBν δ"
τ2ν πλοyμBν 7ν το.« κτ:σμασι κα+ 7κξο\σμο.« τ�« Νωα« 7κκλησ:α« 7γωνε-
το βραδ8τη« το4 στ,λοψ κα+ το4 λαο4, κα+ παρεδ,*η J α�τ3 Σψρ&κοψ-
σα πρ� Wλ:γοψ πρ+ν P φ*&σαι τ�ν στ,λον, το4 βασιλωB« πολλ�
7ν το8τ8 *ρην%σαντο« κα+ <ποδψραμωνοψ. 13 Νικ%τα δ" το4 7π+ τ�«
τραπωζη«, το4 �ψλιν:τοψ, κατηγορη*ωντο« Q« φιλοψμωνοψ παρ� τ�«
α�γο8στη« το4τον ? βασιλε>« <ποκε:ρα« μοναξ�ν 7πο:ησεν (Y« 7π+
Λωοντο« βασιλωB« γωγονεν ο@κον,μο« 7ν τK Μεγ&λL 7κκλησ:E κα+ τε-
λεψτ%σα« τ:*εται 7ν τK μονK, Rν α�τ�« κατεσκε8ασε). κα+ <πωκειρε τ�«

70

75

80

85

§ 12: fort. ab autumno a. 877 79–80 Syracusae expugnatae sunt 20./21.5.878

§ 12: cf. ps.-Sym. 691.15–16; ThCont. (Vit. Bas.) 68.15–69.31; 76.1–11; Genes. IV.41; 33
81–83 Νικ%τα – 7πο:ησεν: cf. ps.-Sym. 691.17–19

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

67 πολλ� om. F2 G παρασξ2ν F1 α�το>« G δ" erasit et s.l. exhib. κα+ P 68 �τινι : Iι
τι (Iι τινι Lac) ut vid. L 69 περ+ το4 βασιλωB« om. F2 G α�τ�ν om. L 70 <δελφ�ν
α�το4 @B&ννην P <δελφ�ν 5 ΙB&ννην : @B&ννην F2 : @B&ννην <δελφ�ν G 70–71 5 ΙB&ννην –
α�το4 om. F1 71 β:γλα« G : non adhib. F2 α�το4 (αψτ F2) : α�τ�ν T G : α�το4 τ�ν L :
α�το4/α�τ2ν m : α�τ2ν P, fort. recte (sic etiam Bekker Tafel) : non adhib. X F1 Πα4λον το4
σακελλ:οψ : τ�ν πα4λον 7πο:ησε σακελλ&ριον F1 72 Vτερον ΚBνσταντ.νον : τωταρτον (δ
G) F2 G post Vτερον (Vταιρον T) add. τ�ν κα+ T L γενικ�ν : λογικ�ν F1 72–74 τε-
λεψτ%σαντο« – μετ,ξιον om. L X 74 7στ+ν ν4ν : ν4ν 7στ+ν P H : 7στ+ν F2 G τ� μετ,ξιον
ante το4 exhib. F2 G 74–76 _ρ=ατο – 7=Bνησ&μενο« om. F2 G 75 7κξοyζειν : 7κξBρ:ζειν
F1 76 πολλ� 7=Bνησ&μενοι F1 77 Q« J (J om. X) Σψρ&κοψσα : Qσψρ&κοψσα F1 78 7κ-
ξο\σμο.« : 7γκλ%μασι F2 : 7κξοyμασι G : 7κξοyζ2ντBν X : 7κξοyσμασι m 78–79 7γωνετο
(7γωνετο δ" F1) – κα+ alt. om. F2 G (Νωα« 7κκλησ:α« : νεαν:α« F2) 79 κα+ το4 λαο4 om. X
80 πρ� Wλ:γοψ om. F2 G 80–81 7ν το8τ8 πολλ� P H 81 κα+ <ποδψραμωνοψ (-ομωνοψ X
: -Bμωνοψ F1) om. F2 G 81–86 Νικ%τα (νικ%τα« F1) – <δελφ&« om. L 81 post δ" add. κα+
F1 post το4 add. κα+ T P 81–82 το4 … το4 �ψλιν:τοψ, κατηγορη*ωντο« … φιλοψμωνοψ
(φιλομωνB X : φιλομωνοψ H) : ? … ? =ψλιν:τη«C κατηγBρη*3« … φιλο8μενο« F1 81 τ�« om.
F1 82–83 το.« α�γο8στ F1 84 post Λωοντο« add. το4 X H
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α�το4 <δελφ&«. 14 πολλ� δ" ξαλκοψργ%ματα κατωα=εν ? βασιλε>«
λ,γ8 τ�« Νωα« 7κκλησ:α«, <λλ� κα+ μ&ρμαρα κα+ χηφ.δα« κα+ κ:ονα« 7κ
πολλ2ν 7κκλησι2ν κα+ οiκBν <νωλαβεν ε@« κατασκεψ3ν α�τ�«. 7ν οU«
στ%λη Sστατο ξαλκ� 7ν τ^ σεν&τ8, σξ�μα 7πισκ,ποψ φωροψσα. 7κρ&τει
δ" J α�τ3 στ%λη 7ν τK ξειρ+ ’ρ&βδον ;ξοψσαν bφιν 7ντετψλιγμωνον.
τα8την καταγαγ,ντε« <πω*ηκαν 7ν τ^ βεστιαρ:8. κατελ*,ντο« δ" το4
βασιλωB« κα+ <πελ*,ντο«, ;ν*α Sστατο J στ%λη Wρ*%, 7νωβαλε τ�ν
δ&κτψλον α�το4 7π+ τ� στ,μα το4 bφεB«. cν δ" 7κε. ζ2ν bφι« ;δακε το4
βασιλωB« τ�ν δ&κτψλονC Y« μ,λι« δι5 <ντιφαρμ&κBν @&*η, *αψμασ&ντBν
π&ντBν 7π+ το8τ8. <λλ� κα+ τ3ν στ%λην Σολομ2ντο« 7ν τK βασιλικK
οϊσL μεγ:στL κατε&=α« προσωτα=εν 7π 5 Wν,ματι α�το4 7κτψπB*�ναι κα+
τε*�ναι κ&τB*εν 7ν το.« *εμελ:οι« τ�« α�τ�« Νωα«, mστε *ψσ:αν Ψαψτ�ν
τ,τε τ^ τοιο8τ8 κτ:σματι κα+ Υε^ προσ&γBν. 15 7πεστρ&τεψσε δ"
π&λιν ? βασιλε>« κατ� Μελιτην�« κα+ α@ξμαλBσ:αν πολλ3ν ποιησ&με-
νο« κα+ πολλο>« πολωμοψ« �πωστρεχεν. 16 τελεψτg δ" ? 7ν 4γ:οι« 5 Ιγ-
ν&τιο« ? πατρι&ρξη«, κα+ <ντ 5 α�το4 π&λιν <ναβιβ&ζει ΦOτιον πα-
τρι&ρξην τ� δε8τερον α�το4 ? βασιλε8«. μετ� δ" τα4τα 7ν 7=ορ:E

90

95

100

§ 15: a. 879 (Jenkins 1965, p. 100) vel fort. a. 873 (Ostrogorsky 1957, p. 237) § 16: Ignatius pa-
triarcha obiit 23.10.877, et Photius iterum patriarcha factus est: de facto 23.10.877, approbatione
papae Romae mense Aug. a. 879, approbatione synodi mense Nov. 879 (sic Jenkins 1965, p. 97;
101) 102–03 Photius patriarca obiit post a. 893

§ 14: cf. ps.-Sym. 691.19–692.7; ThCont. (Vit. Bas.) 76.1–11; Genes. IV.41 § 15: cf. ps.-Sym.
692.8–10; ThCont. (Vit. Bas.) 40; Genes. IV.34; Vit. Ignat. 557B 100–02 τελεψτg – πα-
τρι&ρξην: cf. ps.-Sym. 691.11–12; ThCont. (Vit. Bas.) 44

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

86 Ψαψτο4 F1 P δ" : γ�ρ H ξαλκοψργ%ματα κατωα=εν om. F2 G 86–87 ? – 7κκλησ:α«
post <νωλαβεν (l. 88) transp. F2 G 87 <λλ� κα+ om. F2 G 87–88 κα+ κ:ονα« (κα+ κ:ονα« om.
G) – κα+ οiκBν (κα+ οiκBν om. G) om. F2 88 ε@« (ε@« τ3ν L) κατασκεψ3ν α�τ�« om. F2 G
88–89 7ν οU« (οU« : j X F2) στ%λη Sστατο : 7νοι« Sστατο στ%λη F1 : στ%λη δ" Sστατο P H
89 7ν τ^ σεν&τ8 (σενν&τB T G : σερν&τον ut vid. F2 : σιν&τ8 P) : 7ντ�« 7ν&τοψ F1 φωροψ-
σαν vel φωροψσα L 90 7ν τK ξειρ+ om. H ;ξοψσαν (;ξοψσα F2 G m : ;ξοψσαν bis exhib. H :
Q« X) post 7ντετψλιγμωνον transp. L 91 <πω*ηκαν : ;*ηκαν F2 G : 7πω*ηκαν X : <πω*ηκεν m :
επω*ηκεν F1 92 7νωβαλε : <νωβαλεν L : ;βαλλε X : <νωβαλλε H 92–93 τ�ν δ&κτψλον α�το4
(α�το4 τ�ν δ&κτψλον L) 7π+ τ� στ,μα : τ� στ,μα α�το4 (στ,μα α�το4 Hac) δ&κτψλον
α�το4 7ν τ^ στ,ματι H 93 cν : Yν F1 post ζ2ν add. ? F1 H 95 το8τ8 (το8τ F1) : το4το
T L X m 96 οϊσL (ο?« J T : ο4ση α�λ� F2) μεγ:στL (sic F2) : ο|σαν μεγ:στην m F1 P H, fort.
recte : ο|ση μεγ:στην X (vide introd. III.2.7, p. 82*) προσωτα=εν : κα+ X : om. H 97 post
Νωα« add. 7κκλησ:α« F1 mστε (sic F2 X m) : Q« Zτε L : Q« F1 : mσπερ P H : fort. scrib. m« τε (vi-
de introd. III.2.7, p. 82*) Ψαψτ�ν : α�τ2ν F1 98 τ,τε om. F2 G X m H τ^ (post τ^ add. τε
L) τοιο8τ8 κτ:σματι : τ� τοιο4τον κτ:σματι (τοιο8τ κτ:σμτ F2) F2 G 100 post δ" add. κα+ F1
101 ? om. F1 <ντ 5  α�το4 π&λιν om. H 101–02 <ναβιβ&ζεται φOτιο« ? πατρι&ρξη« H
101 post ΦOτιον add. τ�ν F2 X F1 102 τ� – βασιλε8« om. F2 G 7ν om. F2 F1
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τελεψτ%σαντο« ΦBτ:οψ πατρι&ρξοψ <πετω*η τ� σ2μα α�το4 7ν τK μο-
νK τK λεγομωνL τ� 5Ερημ:α« 7ν τ^ Μερδοσ&γαρι, οϊση« πρ,τερον κα*ο-
λικ�« 7κκλησ:α«. α�τ�« δ" ΦOτιο« 7πο:ησεν α�τ3ν μον3ν γψναικε:αν.
17 π&λιν δ" 7κστρατε8ει ? βασιλε>« κατ� Σψρ:α« ε@« Γερμαν:κειαν κα+
τα8την 7κπορ*%σα« κα+ α@ξμαλBτ:σα« �πωστρεχεν. 18 τελεψτg δ"
ΚBνσταντ.νο«, ψN�« Μιξα3λ βασιλωB« 7= Ε�δοκ:α«, Q« δ" λ,γο«, ψN�«
Βασιλε:οψ, Yν πολλ� 7*ρ%νησε Βασ:λειο« πολλ� στωργBν α�τ,ν, κα+ <πε-
τω*η τ� σ2μα α�το4 7ν το.« τ&φοι« τ2ν βασιλωBν. 19 Μαy8 δ" πρOτL
7γκαιν:ζεται κα+ 7ν*ρον:ζεται J 7κκλησ:α, Rν ;κτισεν ? βασιλε>« κα+
7καλλOπισε κ,σμ8 πολλ^, παρ� ΦBτ:οψ πατρι&ρξοψ, το4 βασιλωB« 7ν
τ^ α�τ�« 7γκαινισμ^ λ2ρον φορωσαντο« κα+ ξρ%ματα πολλ� δ,ντο«
κα+ Νωαν α�τ3ν 7πονομ&σαντο«. 20 <πεστ&λη δ" παρ� το4 βασιλωB«
Προκ,πιο« πρBτοβεστι&ριο« μετ� π&ντBν τ2ν δψτικ2ν *εμ&τBν bντο«
Ε�πρα=:οψ στρατηλ&τοψ ε@« Σικελ:αν, κα+ ε@« Κεφαλλην:αν το4 Μοψ-
σιλ:κη, ε@« δ" τ� Δψρρ&ξιον το4 ’Ραβδο8ξοψ, κα+ 7ν τK Πελοπονν%σ8 το4
Ο@νι&τοψ κα+ το4 5Αποστο8πη. Hστι« Προκ,πιο« πολλ�« πρ&=ει« κατερ-
γασ&μενο« κα+ <νδραγα*:α« 7σξ&τB« πολωμοψ γεγον,το« κα+ προδο*ων-

105

110

115

§ 17: a. 879 107–08 Constantinus obiit 3.9.879 110 1.5.880 § 20: a. 882 (Jenkins 1965,
p. 97) vel 880 ( Ševčenko, ed. ThCont. (Vit. Bas.))

§ 17: cf. ps.-Sym. 692.13–14; ThCont. (Vit. Bas.) 48–49 § 18: cf. ps.-Sym. 692.14–17; ThCont.
(Vit. Bas.) 98 § 19: cf. ps.-Sym. 692.18–19; ThCont. (Vit. Bas.) 83–86 § 20: cf. ThCont. (Vit.
Bas.) 65.3–66.13; Genes. IV.32

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH a § 19 TL [F2]G[m] F1[E]PH

103 ΦBτ:οψ πατρι&ρξοψ om. F1 7ν τK μονK om. F1 104–05 τK (τK om. T) λεγομωνL –
7κκλησ:α« : Rν 7ρμ:α« μ"ν κα*ολικ3ν 7κκλησ:αν κατεσκε8ασεν L 104 τ� om. F2 G X F1 7ν
τ^ Μερδοσ&γαρι (μερδBσ&γαρι T : βαρδσ&γαροι F2) om. F1 104–05 οϊση« – 7κκλησ:α« :
εiτη« το πρ,τερον 7κκλησ:α μ"ν �ν κα*οληκ� F1 105 α�τ�« δ" : α�τ�« δ" ? F2 F1 : ? α�τ�«
δ" P H K α�τ3ν om. F1 H post γψναικε:αν add. Dτι« τ� 7ρημ:α« ν4ν λωγεται L 106 7κ-
στρατε8σα« F2 H Γερμαν:κειαν : γερμ&νικον X : τερβανικε:αν F1 (-:αν F2) κα+ bis exhib.
P 108 post ΚBνσταντ.νο« add. ? F2 X m F1 (non vid. G) Μιξα3λ om. F1 βασιλωB« : βα-
σιλε8σα« ut vid. P Ε�δοκ:α« : ε�δο=:α« G Pac 108–09 Q« – Βασιλε:οψ om. F2 G X
108 ψNο4 (alt.) F1 109 post Βασ:λειο« add. Q« F1 109–10 πολλ� alt. – βασιλωBν om. F2 G
111 7γκαιν:ζεται κα+ 7ν*ρον:ζεται : 7ν*ρον:ζεται κα+ 7γκαιν:ζεται G : 7γκαιν:ζεται F1 H
? βασιλε>« (βασιλx F2) : ? βασ:λειο« P H : om. F1 111–12 κα+ alt. – πολλ^ om. L 112 το4
βασιλωB« post φορωσαντο« (l. 113) transp. F1 113 τα8τη« H καινισμ^ F2 G 114 α�τ3ν
7πονομ&σαντο« : 7πBνομ&σαντο« τα8την L παρ� το4 βασιλωB« om. P H 116 στρατη-
γο4 P H 7ν σικελ:α T L 116–17 κα+ – Μοψσιλ:κη (μοσιλ:κη T : μBσιλ:κη G : μοψσοψλ%κη
F2 : μοψσοψλ&κ F1 : μBσηλ:κοψ P) om. H 116 κα+ ε@« Κεφαλλην:αν (κεφαλαν:αν F1) om. F2 G
117 Δψρρ&ξιον : δBρ&ξιον T : δοψρ&ξιον G : διρ&ξιον H eαβδ,ξοψ L 118 Jνι&τοψ κα+
το4 <ποστ:π ut vid. F1 (<ποστ:ποψ E) (<ποστ8ποψ in mg. F1

2) 119 <νδραγα*:α« : <νδρε:α«
L πολωμB H 119–20 κα+ προδο*ωντBν (προδο*ωντο« L) π&ντBν om. H
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τBν π&ντBν �π� το4 5Αποστο8πη 7σφ&γη. 21 ΛωBν δ" ? Σαλιβαρ»«
σψνοχ:ζει ΦBτ:8 πατρι&ρξL Υε,δBρον μοναξ,ν, <ρξιεπ:σκοπον Ε�-
ξαyτBν, Q« ε�λαβ� κα+ ποιο4ντα τερ&στια κα+ προορατικ,ν. ΦOτιο«
δ" το4τον Βασιλε:8 βασιλε. μεσιτε8ει κα+ σψνοχ:ζειC ε@« Yν ? βασιλε>«
<ρεσ*ε+« (πρ�« γ�ρ τ�« 7πι*ψμ:α« α�το4 διωκειτο) εhξεν 7ν τιμK πολλK.
Y« <*ψμο4ντα τ�ν βασιλωα περ+ το4 τελεψτ%σαντο« ψNο4 α�το4 ΚBν-
σταντ:νοψ δι� τ� φ:λτρον, Hπερ ε@« α�τ�ν εhξεν, 7πλ&να κα+ 7πηγγωλλετο
δε.=αι ζ2ντα, Y κα+ 7πο:ησενC 7ν γ�ρ λ,ξμL τιν+ διερξομων8 τ^ βασιλε.
φ&ντασμα σψν%ντησε ;φιππον, ξρψσο 1ψφαντον 7νδεδψμωνον, 7ν εiδει το4
ΚBνσταντ:νοψC Y κα+ Wφ*αλμο.« εhδεν κα+ περιπλακε+« κατεφ:λησεν κα+
γεγον,το« <φανο4« α�τ�ν @δε.ν �πελ&μβανε, κα+ Q« ο� πεπλ&νηται. δι�
κα+ μον3ν 7κε.σε κτ:σα« 7πBν,μασεν α�τ3ν το4 4γ:οψ ΚBνσταντ:νοψ.
το8τοι« κα+ Ψτωροι« πλε:στοι« Q« 7κ τ2ν 5ΑπολλBν:οψ <κριβ2« με-
μψημωνο« ? λεγ,μενο« Σανταβαρην�« 7πο:ησε τ�ν βασιλωα π:στιν πολ-
λ3ν κεκτ�σ*αι πρ�« α�τ,ν. 22 vγ&γετο δ" γψνα.κα ? βασιλε>« Λωοντι
τ^ βασιλε. *ψγατωρα Μαρτινακ:οψ, Rν κα+ ;στεχε, ποι%σα« το>« γ&μοψ«
7ν τK Μανα8ρE κα+ 7ν το.« δεκαεννωα 5Ακοψβ:τοι«. 23 κατηγορ%*η δ"

120

125

130

135

§ 21: ca. a. 880 131 fort. a. 882 § 22: fort. mense Sept. a. 882 (Jenkins 1965, p. 101) § 23–24:
a. 883 vel 883–886

§ 21: cf. ps.-Sym. 692.20–693.14; Vit. Theoph. 7.11–18; Vit. Ignat. 568C–D 125–31 Y« –
ΚBνσταντ:νοψ: cf. Vit. Ignat. 573A–B § 22: cf. ps.-Sym. 694.14–16; Vit. Theoph. 6.25–7.10
§ 23–24: cf. ps.-Sym. 697.2–698.4; ThCont. (Vit. Bas.) 100–101; Vit. Theoph. 7.18–11.5;
11.6–13.3; 13.4–14.2; Vit. Constant. Hebr. 648C–F

TL [F2]G[m] F1[E]PH a § 21 TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

120 5Αποστο8πη : <στ%π F1 ΛωBν δ" : λωBν F2 X : δ" λωBν F1 121 Υε,δBρον μοναξ,ν
(μοναξ2ν T) om. H <ρξιεπ:σκοπον : 7πισκοπ2ν H 122 Q« om. F2 G post κα+ alt. add.
το F1 123 Βασιλε:8 βασιλε. (post βασιλε. add. κα+ F1) : βασιλε:B L : τ�ν βασιλωα F2 : τ^
βασιλε. m H (sim. exhib. X) : βασιλε:8 τ^ βασιλε. F1 P μεσιτε8ει κα+ σψνοχ:ζει : σψνοχ:ζει
κα+ μεσιτε8ει L : σψνοχ:ζει H ε@« : ε@ G 124 <ρεσ*ε+« : <ρ*ε:« L διωκειτο : διωκειτο κα+ L :
διω*ητοC κα+ X post εhξεν add. α�τ�ν F1 125 Y« : Q« T F2 post α�το4 add. το4 T F1
126 7πηγγωλλετο : επαγγε:λετο F2 : επηγγε:λετο F1 127 δε.=αι : α�τ2 δε.=αι X : δε:=αι
α�τ2 (α�τ2 non certe vid. P) P : δε:=αι α�τ�ν H λ,γξμη F1 διερξομων8 τ^ βασιλε. :
διερξομωνοψ το4 βασιλωB« X F1 post βασιλε. add. βασιλωB« H 128 post ξρψσο 1ψφαντον :
add. Nμ&τιον F1 : add. στολ3ν P H το4 : τ^ T G P, fort. recte : om. H 129 Y κα+ : κα+ 7ν F1
εhδεν : οhδεν G H 130 Q« : Y« F2 F1 : om. L 131 7κε.σε κτ:σα« : κτ:σα« L : 7κε. ποι%σα« X :
κτ:σα« 7κε.σε F1 P : κτ%σα« 7κε.*εν H post ΚBνσταντ:νοψ add. 7ν F1 132–33 μεμψημωνο«
(L? (-ο« certe vid. L)) : μεμνημωνBν F2 : μεμνημωνο« X H : μεμψημωνBν G 133 post Σαντα-
βαρην�« add. <ρξιεπ:σκοπο« ε�ξα:τBν F1 133–34 πολλ3ν om. P H 134 ? βασιλε>« γψ-
να.κα P H 135 post βασιλε. add. κα+ ψN2 αψτC *εοφαν2 F1 *ψγατωραν H μαρτιναγ:οψ
F2 G X (sic fort. X) 136 μαγνα8ρE F1 P H 5Ακοψβ:τοι« (post 5Ακοψβ:τοι« add. *εοφαν�
πρOτη γψν3 λωοντο« βασιλωB« *ψγ&τηρ μαρτινικ:οψ P) : κοψβ:τοι« T H κατηγορη*ε+« P H
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ΛωBν ? βασιλε>« παρ� Σανταβαρηνο4 ε@« τ�ν πατωρα α�το4, Q« Hτι μα-
ξα:ριον 7πιφωρεται βοψλ,μενο« <νελε.ν σε μετ 5 α�το4C Hπερ α�τ�« μα-
ξα:ριον δι� δολ:α« σψμβοψλ�« 7πο:ησε Λωοντα κατασκεψ&σαι κα+ φορε.ν
7ν τ^ τοψβ:8, ε@π�ν α�τ^, Hτι πολλ&κι« το4 πατρ,« σοψ 7πιζητο4ντο«
μαξα:ριον δι� ξρε:αν τιν&, Sνα τ: μ3 7πιδ:δB« α�τ^; κα+ το4το κατα-
σκεψ&σα« ΛωBν ? βασιλε>« κα+ διαβλη*ε+« παρ� το4 Σανταβαρηνο4 κα+
φBρα*ε+« 7ν τ^ τοψβ:8 το4το βαστ&ζBν πολλ� περ+ το8τοψ <πολο-
γο8μενο« ο�κ vκο8ετο. 7τ8φ*ησαν ο|ν Νικ%τα« ? ’Ελλαδικ�« ? πρBτο-
βεστι&ριο« α�το4, Y« γωγονε παπ:α« 7π+ ’ΡBμανο4 βασιλωB«, κα+ 9λλοι
μετ 5 α�το4 πολλ� δειν� πεπον*,τε« 7=Bρ:σ*ησαν. 24 ? δ" βασιλε>«
Λωοντα κα*ε:ρ=α« 7ν τ^ τρικλ:ν8 τ^ Μαργαρ:τL 7βο8λετο 7κτψφλ2σαι
α�τ,ν, ε@ μ3 ΦOτιο« ? πατρι&ρξη« δι� πολλ2ν παρακλ%σεBν το4το
διεσκωδασεν Zμα Ζαο8τζE Στψλιαν^, μικρ^ Ψταιρει&ρξL τ,τε bντι.
7πο:ησε δ" <π� bχεB« μ�να« τρε.« *ρην2ν κα+ Wδψρ,μενο« κα+ δι5 7πι-
στολ2ν πολλ� δψσBπ2ν τ�ν βασιλωα. μεγ&λην δ" π:στιν το4 βασιλωB«
;ξοντο« ε@« τ�ν Zγιον ’Ηλ:αν <ποσψνοχ:ζει ΛωBν ? βασιλε>« 7ν τK το4
4γ:οψ ’Ηλιο4 μν%μL. τ�« δ" προελε8σεB« γενομωνη« @δ,ντε« α�τ�ν οN

140

145

150

153–56 τ�« – διελ*ε.ν: cf. ps.-Sym. 699.4–8

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

137 post παρ� add. τοψ F1 post τ�ν add. iδιον H 137–38 μαξα:ριον : μ&ξαιραν P : μαξα:ρι
H 138–39 7πιφωρεται – μαξα:ριον om. F1 138 <νελε.ν σε μετ 5  α�το4 (μετ 5  α�το4 om. F2) :
μεταψτο4 <νελε.ν σε L : σε <νελε.ν H 138–39 μαξα:ριον α�τ�« L 139 7πο:ησε – κα+ :
δωδBκω τε κα+ πωπεικε L φορ2ν H 140 τοψβ:8 : το4β:οψ T : το4β:Bι α�το4 L : το4β:B
αψτ F2 ε@π�ν : ε@π,ντο« L το4 πατρ,« σοψ : 7ν κψνηγ:Bι 7=ερξομωνοψ σοψ μετ� το4 βα-
σιλωB« κα+ α�το4 L post 7πιζητο4ντο« add. τ� L 141 Sνα : δι� L 7πιδ:δB« : 7πιδ2« F2 :
7πιδ�ση« X post α�τ^ ((αψτ F2 F1) α�τ, G) add. 9λλB« τε δ" κα+ ε@« περ:στασιν 7μπεσ,ντο«
σοψ 9ρκτον βοψλ,μενο« ελε.ν d κα+ ξο:ρον 9γριον, κρε.ττ,ν 7στι το4το �περ Hλα τ� =:φη
9τινα ε@« πλησιασμ�ν *ηρ:οψ, Wφελ�σαι ο … μψανται (? (δ8νανται?)) L 141–42 κα+ – Σαν-
ταβαρηνο4 : το8τB πεισ*ε+« κα+ παρ5 α�το4 διαβλη*ε+« L 142 κα+ pr. om. F2 G το4 om. P
H post Σανταβαρηνο4 add. Qσε:ρηται F1 143 τοψβ:8 : το4β:οψ T το4το : α�το4 L :
το8τ F2 F1 : το4τB X H post βαστ&ζBν add. τ3ν μ&ξαιραν L το8τοψ : τα8τη« L 143–44

<πολογο8μενο« (G per comp.) : <πολογοψμωνοψ« fort. F2 : <πολογοψμωνοψ λωBντο« X
144 Νικ%τα« om. F1 ? ’Ελλαδικ�« om. F2 G ? alt. : κα+ L : om. X 145–50 ’ ΡBμανο4 –
*ρην2ν : hic aliter L (vide introd. III.3.1.1) 145 9λλοι : &λλBν F2 : Zλλη οN F1 146 πολλ�
δειν� : κα+ δεινα πολλ� F1 147 Λωοντα : τ�ν λωον F1 κα*ε:ρ=α« (sic m) : κα*ε:ρ=εν F2 P H :
κα*%σα« X : non adhib. L τ^ τρικλ:ν8 τ^ Μαργαρ:τL (τ^ Μαργαρ:τL : τ�ν μαργαριτ2ν
F2 : τ�ν μαργαρ:την G) : τρικλ�νB μαργαρ:την X post Μαργαρ:τL add. κα+ P H 7κτψ-
φλο4σαι T 148 ? πατρι&ρξη« φOτιο« F1 ? om. T 149 τζαο8τζα X F2 στηλιαν2
τζαο8τζα F1 μικρ^ – τ,τε bντι (τ,τε bντι om. F2 G) : μικρ2C το τ,τε Ψτερι&ρξη bντι F1 : μι-
κρο4 Ψτερ\&ρξοψ τ,τε �π&ρξοντο« X 150 post δ" add. ? βασιλε>« λωBν ? ψN�« το4 βα-
σιλωB« F1 post bχεB« add. το4 πατρ�« α�το4 F1 μ�να« : ξρ,νοψ« F1 (vide introd. III.3.1.1)
151 πολλ2ν F1 P H 151–52 ;ξοντο« το4 βασιλωB« F2 X F1 152 post Zγιον add.
προφ%την L ε@λ:αν ut vid. T �ποσψνοχε:ζει H 153 α�τ�ν om. X F1
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λαο+ 7πεφOνησαν τ,C δ,=α σοι, ? Υε,«. ? δ" βασιλε>« <ντιστραφε+« <πε-
λογ%σατο α�το.«C δο=&ζετε περ+ το4 ψNο4 μοψ τ�ν Υε,ν; πολλ�« *λ:χει«
�π 5 α�το4 ;ξετε �πομε.ναι κα+ 7πBδ8νοψ« Jμωρα« διελ*ε.ν. 25 κατη-
γορ%*η δ" 5Ανδρωα« δομωστικο« τ2ν σξολ2ν παρ� Σανταβαρηνο4 πρ�«
τ�ν βασιλωα Q« τ� Λωοντο« φρον2νC κα+ διεδωξ*η παρ� το4 βασιλωB«.
<ντ 5 α�το4 δ" προεβλ%*η δομωστικο« ? ΣτοψπιOτη« κα+ <πελ*�ν μετ�
λαο4 7ν Ταρσ^ Jττ%*η κα+ π&ντα« <πOλεσεC κα+ π&λιν προξειρ:ζεται
5Ανδρωα« παρ� το4 βασιλωB« δομωστικο«. 26 7γωνετο δ" σψσκεψ3 κατ�
το4 βασιλωB« παρ� 5 ΙB&ννοψ το4 Κροκ,α, δομεστ:κοψ bντο« τ2ν
Nκαν&τBν, ξρηματισ*ωντο« παρ� το4 bντο« 7ν Βλαξωρναι« 7γκλε:στοψ.
ε�ρω*ησαν δ" μετ 5 α�το4 πολλο+ τ2ν σψγκλητικ2ν κα+ λοιπ2ν
<ρξ,ντBν μωξρι τ2ν Ψ=%κοντα V=. dν γ�ρ Μιξα3λ ? Ψταιρει&ρξη« κα+ ?
Κατοψδ&ρη« κα+ ? Μψ=&ρη« κα+ ? Βαβο8τζικο« κα+ οN λοιπο:. τ�« γο4ν
τοια8τη« 7πιβοψλ�« μηνψ*ε:ση« τ^ βασιλε. παρ� το4 πρBτοβεστια-
ρ:οψ το4 Κροκ,α κρατη*ωντBν τε π&ντBν 7=ελ*�ν ? βασιλε>« 7ν τ^
Nπποδρ,μ8 κα+ κα*εσ*ε+« 7κε.σε κα+ <νακρ:να« τ� κατ 5 α�το>« π&ντα«
τ8χα« κα+ κοψρε8σα« τ�« ;τι περιλειφ*ε:σα« τρ:ξα« κατωκαψσε. μετ� δ"
τα4τα 7=�λ*εν 7ν τK προελε8σει το4 Ε�αγγελισμο4, Hτε κα+ τ3ν 7πιβοψ-
λ3ν ;μελλον ποι�σαι. περιεπ&τοψν δ" bπισ*εν α�το4 γψμνο+ μωξρι το4
φ,ροψ δεδεμωνοι, κα*�« διBρ:σατο. εh* 5 οAτB« π&ντα« δημε8σα« 7=Oρι-

155

160

165

170

160 pugna ad Chrysobullum ad Tarsum 14.9.883 (Jenkins 1965, p. 97) § 26: fort. a. 886
171 25.3, fort. a. 886

§ 25: cf. ThCont. (Vit. Bas.) 50.58–51.32 § 26: cf. ps.-Sym. 699.9–15; ThCont. (Vit. Bas.) 45

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

154 7πεφOνοψν H 156 �π 5 α�το4 ;ξετε �πομε.ναι (sic F2 m) : �π 5 α�το4 ;ξετε �π5 α�το4
�πομε.ναι G : ;ρξεται δι5 α�το4 �πομε.ναι X : ;ξετε �πομε.ναι �π5 α�το4 P : ;ξεται �πομε.ναι
δι5 α�το4 H διελ*ε.ν om. F2 G 156–57 κατηγορη*ε+« X P H 157 δ" om. F1 δομεστικ�«
H post παρ� add. τοψ F2 F1 158 Q« – βασιλωB« om. H τ� : τα το4 F2 F1 : om. X φρονε.ν
F2 P κα+ om. P 159 δ" : κα+ P ΣτοψπιOτη« (sic F2) : στοψπι,τη« T L : στψπ(π)ιOτη« m :
στψππιOτη« F1 P : στψπι2τη« H (? ΣτψππιOτη« : Q« τψπητ2 X) 159 post μετ� add. το4 L
F2 160 Jττ%*η om. ut vid. F1 (quod om. E) κα+ π&ντα« <πOλεσε om. F2 G 162 Κροκ,α
(sic m) : κοψρκο8α F2 X : κορκ,α G P : κο8ρκοψ F1 (κροκ,α in mg. F1

2) : κοψρκ,α H
163 ξρηματισ*ωντε« T παρ� το4 (παρ& τοψ? in app. Tafel) – 7γκλε:στοψ : vide introd.
III.3.1.1 164 μετ 5  α�το4 πολλο+ : πολλο+ F2 m : πολλο+ μετ 5  α�το4 G 164–65 λοιπ2ν
<ρξ,ντBν : πολλο+ 9ρξοντε« X P H 165 μωξρι τ2ν : μωξρι X : τ2ν <ρι*μ2ν H Ψ=%κοντα
V= (Ψ=ηκονταω= T) : = F1 γ�ρ : δ" F1 κα+ om. F2 G 166 Κατοψδ&ρη« (sic ut vid. G) : κατοψ-
δι&ρη« F2 F1 τ�« : τοι« F1 γο4ν : γ�ρ F2 G 168 το4 om. P H Κροκ,α (sic m) : κορκ,α F2
P H : κοψρκο8α X : κοψρκ2 F1 κρατη*ωντBν τε : κατελ*,ντBν δ" F2 G : κα+ κρατη*ωντBν F1 :
κρατη*ωντBν P H 169 Nπποδρ,μ8 : Nπποδρομ:8 m F1 H : @ππικ2 X 170 κοψρε8σα« :
κοψρωχα«C κα+ F1 ;τι om. L 172 post ποι�σαι add. κα+ F1 δ" om. X F1 bπισ*εν (non vid.
P) : bπι*εν T : ;μπροσ*εν F1 173 κα*�« bis exhib. H 173–74 7=Oρισεν : κα+ 7=ορ:σα« P
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σεν. 27 το4 δ" βασιλωB« 7=ελ*,ντο« πρ�« τ� κψνηγ�σαι, ;λαφ,« πο*εν
<ναφανε+« παμμεγω*η«, Q« α�τ�ν ? βασιλε>« κατεδ:Bκεν, 7πιστραφε+«
dρε τ�ν βασιλωα 7κ τ�« ζOνη« <π� το4 Sπποψ μετ� το4 κωρατο«. φ*&σα«
δω τι« κα+ τ3ν σπ&*ην γψμνOσα« κα+ τ3ν ζOνην 7κκ,χα« τ�ν βασιλωα
7ρρ8σατο. μετ� δ" τ� �ποστραφ�ναι 7κωλεψσεν το4 τ3ν ζOνην α�το4
<ποτεμ,ντο« <ποτμη*�ναι τ3ν κεφαλ3ν Q« γψμνOσαντο« τ� =:φο« κατ5
α�το4, πολλ� <πολογοψμωνοψ, Q« �π"ρ σο4 το4το πεπο:ηκαC <λλ5 ο�δ"ν
uφωλησεν. 7κ δ" το4 σπαραγμο4 τ�« 7λ&φοψ νοσηλεψ*ε+« Βασ:λειο« τε-
λεψτg, καταλιπ�ν Λωοντα α�τοκρ&τορα κα+ 5Αλω=ανδρον.

133 ΛωBν ? ψN�« Βασιλε:οψ

ΛωBν, ψN�« Βασιλε:οψ, 7βασ:λεψσεν ;τη κε', μ�να« η'. Στωφανο« δ" ? α�το4
<δελφ,«, κληρικ�« cν κα+ σ8γκελλο«, dν μετ� ΦBτ:οψ πατρι&ρξοψ <να-
τρεφ,μενο« παρ5 α�το4 κα+ παιδεψ,μενο«. 2 ? δ" α�τ�« ΛωBν μετ� τ�
α�τοκρατορ�σαι <πωστειλεν 5Ανδρωαν στρατηλ&την μετ� κηρ2ν πολ-

175

180

5

181–82 29.8.886 cap. 133.2 Leo VI. regnavit 29(30).8.886–11.5.912

§ 27: cf. ps.-Sym. 699.16–22; 700.4–5; ThCont. (Vit. Bas.) 35.5–7; 102.1–9; 102.17–20; Genes.
IV.42; Vit. Euth. 3–5.32; 7.3; Vit. Theoph. 14.3–17  cap. 133, § 1: cf. ps.-Sym. 700.6–9; ThCont.
(Vit. Bas.) 102.17–20; Vit. Euth. 5.20–23 § 2: cf. ps.-Sym. 700.9–14

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

174–75 ;λαφο« – παμμεγω*η« (πανμεγω*ει« T) : ;λ&φοψ πο*"ν <ναφανωντο« παμμεγω*οψ« F2
G m F1 P H : ;λ&φοψ πο*"ν <ναφαν%σει« παμμεγε*ο>« X 174 πο*εν : δ" F2 : om. F1
176 κωρατο« : κωρατο«C κα+ Sετο το.« κωρασι το4τον 7πιφερ,μενο« L : κωρατο« α�το4 G
177 κα+ alt. om. G κ,χα« L 178 τ� : το4 F2 F1 �ποστραφ�ναι : <ποστραφ�ναι F2 G :
�ποστρωχαι X α�το4 om. F2 G X 179 <ποτεμ,ντο« : τεμ,ντο« L : 7κτεμ,ντο« H
179–80 Q« γψμνOσαντο« τ� (τ� om. T F2) =:φο« κατ 5  α�το4 om. L 179–80 κατ 5  α�το4
(α�το4 κα+ F2 X) : κατ� το4 βασιλωB« F1 180 πολλ� <πολογοψμωνοψ : πολλ� δ" <πολο-
γο8μενο« F1 : ? δ" πολλ� <πολογο8μενο« P σο4 : σε H <λλ5 : δωσποτα F1 : om. P
181 uφωλησαν G σπαραγμο4 : σπαρ&γματο« X : πρ&γματο« F1 τ�« : το4 F1 νοσιλι-
*εψ*ε+« L Βασ:λειο« : ? βασιλε>« F2 X : ? βασιλε>« βασ:λειο« F1 182 καταλιπ�ν : κατα-
λειπ�ν F2 X F1 : καταλοιπ�ν H λωBν α�τοκρ&τρ κα+ <λω=ανδρ F1 post 5Αλω=ανδρον add.
τ�ν α�το4 <δελφ,ν L cap. 133.1 ΛωBν ? (? om. P H) ψN�« Βασιλε:οψ : <ρξ3 τ�« βασιλε:α«
λωοντο« ψNο4 βασιλε:οψ F2 : λωBν G : περ+ λωοντο« ψNο4 βασιλε:οψ X : βασιλε:α λωοντο« το4
μακεδ,νο« F1 (m: alia mss. alios titulos exhib.) 2 ΛωBν : ωBν L : λωBν ? F2 X m (δ" ? m) F1
2–3 α�το4 <δελφ,« : <δελφ�« α�το4C κα+ X : <δελφ�« α�το4 F1 4 δ" : δ 5 X F1 5 στρα-
τηλ&την : στρατηγ�ν P H (sic et fort. F1, sed στρατηλ&την E)
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λ2ν κα+ κληρικ2ν κα+ σψγκλητικ2ν 7ν Ξρψσοπ,λει, κα+ 7=%γαγον Μι-
ξα3λ 7κ το4 τ&φοψ κα+ ;βαλον 7ν γλBσσοκ,μ8 κψπαρισσ:ν8 κα+ 7π+
κραββ&τοψ *ωντε« κα+ σκεπ&σαντε« βασιλικ2« τε τιμ%σαντε« με* 5 AμνBν
κα+ τιμ�« πολλ�« ΨπομωνBν 7κε.σε κα+ τ2ν <δελφ2ν α�το4 _γαγον ε@«
το>« 4γ:οψ« 5Αποστ,λοψ« κα+ <πω*εντο 7ν λ&ρνακι. 3 μετ� τα4τα δ" ?
βασιλε>« <πωστειλεν 5Ανδρωαν, δομωστικον τ2ν σξολ2ν, Zμα 5 ΙB&ννL
’Αγιοπολ:τL, σοφBτ&τ8 κα+ γεγον,τι λογο*ωτL το4 δρ,μοψ, κα+ 7ν τ^
9μβBνι τ�« 7κκλησ:α« <νελ*,ντε« κα+ τ�« το4 πατρι&ρξοψ ΦBτ:οψ
α@τ:α« 7παναγν,ντε« το4τον το4 *ρ,νοψ κατ%γαγον κα+ περιOρισαν
α�τ�ν 7ν τK μονK τ2ν 5Αρμονιαν2ν, τK 7πιλεγομωνL το4 Β,ρδBνο«.
προεβ&λετο δ" ? βασιλε>« Στψλιαν�ν Ζαο8τζαν μ&γιστρον κα+ λο-
γο*ωτην το4 δρ,μοψ. <ν%γαγε δ" Στωφανον σ8γκελλον κα+ <δελφ�ν
α�το4 7ν τ^ πατριαρξε:8, κα+ πρ� τ2ν ΞριστοψγωννBν ξειροτονε.ται
πατρι&ρξη« �π� Υεοφ&νοψ« το4 πρBτο*ρ,νοψ κα+ λοιπ2ν <ρξιερωBν,
ποι%σα« 7ν τ^ πατριαρξε:8 ;τη ~= κα+ μ�να« πωντεC κα+ τελεψτ%σα«
*&πτεται 7ν τK μονK τ2ν ΣψκωBν. 4 7φ5 οo Λωοντο« προεδ,*η τ�

10

15

20

§ 3: abdicatio Photii patriarchae 29./30.9.886 16 ut vid. autumno a. 886 17–21 Stephanus
patriarcha factus est 18.12.886 (Grumel 1958, p. 436) vel 25.12 (Jenkins 1965, p. 103); obiit
17./18.5.893 § 4: a. 887

10–15 μετ� – Β,ρδBνο« (abdicatio Photii patriarchae): cf. ps.-Sym. 700.14–16; Vit. Euth.
11.19–23 16–17 προεβ&λετο – δρ,μοψ: cf. Vit. Euth. 7.4–5 (cf. 5.23–27) 17–21 <ν%γαγε –
ΣψκωBν: cf. ps.-Sym. 700.16–19; ThCont. (Vit. Bas.) 35.7–9; Vit. Bas. iun. 653; Vit. Euth.
43.17–19

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

6 7=%γαγον (sic X m) : 7=%γαγεν L F2 G H 7 ;βαλον (sic m) : ;βαλλον T F1 P : ;βαλλεν G X :
;βαλεν H 8 κα+ σκεπ&σαντε« : σκεπ&σαντε« F2 G : om. H βασιλικο.« F1  post τε
τιμ%σαντε« (κα+ τιμ%σαντε« F2 G) add. κα+ 7ντ:μB« περικαλ8χαντε« H 9 πολλ�« τιμ�« F1
post α�το4 add. κα+ H _γαγεν L 10 τα4τα δ" : δ" τα4τα L F2 m P H  10–11 ? βασιλε>«
<πωστειλεν : <πωστειλεν ? βασιλε>« L : <πωστειλεν F1 11 σξολ2ν : <νατολικ2ν P post
Zμα add. κα+ L 12 κα+ pr. – δρ,μοψ om. F1 (quod add. in mg. F1

2) 13 post τ�« add. μεγ&λη«
F1 7λ*,ντε« X P H 14 post α@τ:α« add. ε@« 7π%κοον π&ντBν F1 P H post 7παναγν,ντε«
(�παναγν,ντε« F1) add. Hτι (Q« Hτι P H) 7π:βοψλο« 7φBρ&*η F1 P H (sim. ps.-Sym. 700.14:
7π:βοψλον φBρα*ωντα) περιOρισαν : <π%γαγον F2 G 15 5Αρμονιαν2ν : <ρμεν\ατ2ν X :
<ρμενιαν2ν F1 : <ρμενιακ2ν H τK : το4 L Β,ρδBνο« (sic F2 X) : β,ρδονο« m F1 : κ,ρδονο«
L : γ,ρδBνο« P : γ,ρδονο« H : fort. scrib. Γ,ρδ- 16 προεβ&λετο : προεβ&λλετο T L F2 G X
F1 H : -λλ-/-λ- m Ζαο8τζαν (sic m) : <ντ 5  α�το4 F2 : τζαο4τζαν G : τζαο8τζαν X : τζαο8τζη
F1 16–17 μ&γιστρον – δρ,μοψ : κα+ λογο*ωτην το4 δρ,μοψ ?μο4 τε κα+ μ&γιστρον H
17 κα+ om. G 18 κα+ om. H post πρ� add. τ�« Ψορτ�« P H post ΞριστοψγωννBν add. κα+
H 19 το4 om. H post κα+ add. τ2ν F1 20 ποι%σα« (ποι%σα« δ" P H) – ~= : ;ζησε δ" πα-
τριαρξ2ν ;τη ~= L κα+ pr. om. T F1 21 ΣψκωBν : σηκωBν T : σημελλ F2 : σικωλλBν ut vid. G :
σικωBν m P 7φ 5  οo Λωοντο« : 7π+ λωοντο« F2 G : 7πιαψτ F1 παρεδ,*η P H



272 Σ�ΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟ� ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟ� [Taf. 184 : Bekk. 263–64]

κ&στρον J λεγομωνη ’�χηλ3 κα+ 7κρατ%*η �π� τ2ν 5Αγαρην2ν, α@ξ-
μαλBτισ*ωντBν π&ντBν τ2ν bντBν 7κε.σε. 5 γωγονε δ" κα+ 7μπρησμ�«
μωγα« πλησ:ον τ2ν Σοφ:Bν, 7μπρησ*ε:ση« κα+ τ�« 7κκλησ:α« το4 4γ:οψ
<ποστ,λοψ ΥBμ», Rν ? α�τ�« ΛωBν λαμπρ2« <νεκα:νισεν. 6 <πωστειλε
δ" ? βασιλε>« ε@« Ε�ξ&ιτα κα+ _γαγε Υε,δBρον τ�ν Σανταβαρην�ν 7ν
τK π,λει. 5Ανδρωα« δ" ? δομωστικο« κα+ Στωφανο« ? μ&γιστρο«, ? τ�« Κα-
λομαρ:α«, οN πολλ� λοιδορη*ωντε« 7π+ Βασιλε:οψ παρ� Σανταβαρηνο4
�πω*ηκαν τ^ βασιλε., σψσκεψ3ν ποιησ&μενοι, Q« Hτι ΦOτιο« ? πα-
τρι&ρξη« κα+ Υε,δBρο« ? Σανταβαρην�« βοψλ3ν εhξον ποι�σαι βασιλωα
7κ τ2ν @δ:Bν ΦBτ:οψ το4 πατρι&ρξοψ. προσωτα=ε δ" ? βασιλε>« <γαγε.ν
ΦOτιον πατρι&ρξην κα+ Υε,δBρον τ�ν Σανταβαρην�ν 7ν το.« παλατ:οι«
τ2ν Πηγ2ν κα+ @δ:B« α�το>« φροψρε.σ*αι διBρ:σατο. 7 <πεστ&λησαν
δ" παρ� το4 βασιλωB« Στωφανο« μ&γιστρο« κα+ 5Ανδρωα« δομωστικο« κα+
? Κρατερ�« κα+ ? Γο4βερ, πατρ:κιοι, κα+ 5 ΙB&ννη« ? ’Αγιοπολ:τη« 7π+ τ�
7=ετ&σαι τ� κατ 5 α�τ2ν. κα+ <γαγ,ντε« τ�ν πατρι&ρξην κα+ κα*:σαντε«
7π+ *ρ,νοψ 7ν τιμK κα+ α�το+ κα*εσ*ωντε« ;φη πρ�« τ�ν πατρι&ρξην
5Ανδρωα« ? δομωστικο«C γνBρ:ζει«, { δωσποτα, τ�ν <ββ»ν Υε,δBρον; ?
δωC <ββ»ν Υε,δBρον ο� γνBρ:ζB. κα+ ? 5Ανδρωα«C τ�ν <ββ»ν Υε,δBρον
τ�ν Σανταβαρην�ν ο� γνBρ:ζει«; κα+ ? πατρι&ρξη«C γινOσκB τ�ν μο-
ναξ�ν Υε,δBρον, <ρξιεπ:σκοπον bντα Ε�ξαyτBν. 8 _γαγον δ" κα+ τ�ν
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40

§ 5: a. 887 § 6–10: fort. a. 887

§ 5: cf. ps.-Sym. 700.19–22 § 6–10: cf. ps.-Sym. 700.22–701.9

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

22 post ’ �χηλ3 add. εν τ^ ξαρσιαν2 F1 23 bντBν om. F2 G X F1 κα+ om. F2 X 24 μωγα«
om. F1 post Σοφ:Bν ((sic F2) L per comp. (σοφ:Bν vel σοφι2ν)) : σοφι2ν κα+ F1 : σοφι2ν X P :
σοφι2ν/σοφιαν2ν m (σοφιαν2ν recte (sic etiam Tafel)) 25 <ποστ,λοψ om. F1 ? om. F2 G
H λαμπρ�« T F1 <νεκα:νισεν : �κοδ,μησεν H 26 δ" : λωBν F1 ε�ξ&\ταν F2 G X
26–32 7ν – Σανταβαρην�ν om. P 27 δ" om. F1 (quod add. s.l. F1

2) post δομωστικο« add.
τ2ν σξολ2ν F1 ? alt. om. L F1 H 27–28 Καλομαρ:α« : καλλ- F2 : καλB- F1

ac 28 πολλο+
F1 (quod corr. s.l. F1

2) 7π+ Βασιλε:οψ : �π� βασιλ2 F1 (�π� βασιλε:οψ E : quod erasit F1
2) : πρ�«

βασ:λειον H : om. F2 G post Σανταβαρηνο4 add. κα+ F1 31 @δ:Bν : σψγγεν2ν F1 το4
om. F2 X m 32 post ΦOτιον add. τ�ν X F1 33 α�το>« φροψρε.σ*αι (sic F2 X m) : φροψ-
ρε.σ*αι α�το>« L F1 H : α�τ�ν φροψρε.σ*αι G : φροψρε.σ*αι α�τ�ν P διBρ:σατο om. L
34 post δ" add. διαγνOμονε« τ2ν κατ 5  α�τ2ν κινοψμωνBν L post δομωστικο« add. τ2ν σξο-
λ2ν F1 κα+ alt. om. F2 G X 35 Κρατερ�« : καρτερ�« F2 X F1 post Γο4βερ add. οN F1
πατρ:κιοι : πατρ:κιο« X m (κα+ ? πατρ:κιο« γο8βερ m) : πατρικ:οψ F2 7π+ τ� (τ� : τ^ P) om.
L 36 α�τ2ν (α�τ�ν G) : α�το8« X P H <γαγ,ντε« : <ναγαγ,ντε« L 37 κα*εσ*ωντε«
;φη : 7κα*ωσ*ησανC ;φη δ" P H 38 γνBρ:ζει« : γνBρ:ζL« X F1 : γνBρ:ζει H τ�ν om. F1
<μβ�ν T 39 <μβ�ν (pr.) T γνBρ:ζB : γινOσκB L  <μβ�ν (alt.) T  40 γνBρ:ζει« :
γνBρ:ζη« L : γινOσκ 2 δωσποτα F1 post γινOσκB add. ;φη L
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Σανταβαρην�ν πρ�« α�το>« κα+ λωγει πρ�« α�τ�ν 5Ανδρωα« ? δομωστι-
κο«C ? βασιλε8« σοι δηλο.C πο4 ε@σι τ� ξρ%ματα κα+ πρ&γματα τ�« 7μ�«
βασιλε:α«; ? δ" ;φηC Hποψ δωδBκεν α�τ� ? βασιλε>« ? κατ� τ3ν Jμωραν,
ε@σ:νC ν4ν δω, 7πε+ κελε8ει ? βασιλε>« <ναζητε.ν τα4τα, 7=οψσ:αν ;ξει <να-
λαβωσ*αι α�τ&. κα+ ? 5Ανδρωα« ;φη πρ�« α�τ,νC ε@πω, τ:να 7βο8λοψ ποι�-
σαι βασιλωα, �πο*ωμενο« τ^ 7μ^ πατρ+ δι� σψσκεψ�« σοψ τψφλ2σα: μεC
το4 πατρι&ρξοψ iδιον P σ,ν; ? δ" <ποκρι*ε+« εhπενC ο� γινOσκB τ�
σ8νολον περ+ Iν λωγετε κατηγορο4ντω« με. λωγει ο|ν Στωφανο« μ&γισ-
τρο« πρ�« α�τ,νC κα+ π2« 7μ%νψσα« τ^ βασιλε., HτιC Sνα 7λωγ=B τ�ν
πατρι&ρξην περ+ το8τοψ; 9 ? δ" Σανταβαρην�« παρεψ*> πεσ�ν ε@«
το>« π,δα« το4 πατρι&ρξοψ εhπενC ?ρκ:ζB σε κατ� το4 Υεο4, δωσποτ&
μοψ, Sνα πρ2τον ποι%σL« τ3ν 7μ3ν κα*α:ρεσιν κα+ τ,τε γψμν�ν bντα με
τ�« NερBσ8νη« κολαζωτBσαν Q« κακο4ργονC ο� γ�ρ τοια4τα 7δ%λBσα
τ^ βασιλε.. ? δ" πατρι&ρξη« 7νOπιον π&ντBν ;φηC μ� τ3ν σBτηρ:αν
τ�« 7μ�« χψξ�«, κ8ρι Υε,δBρε, <ρξιεπ:σκοπο« εh κα+ 7ν τ^ ν4ν α@2νι κα+
7ν τ^ μωλλοντι. *ψμB*ε+« ο|ν 5Ανδρωα« 7π+ το8τοι« ;φηC κα+ ο�κ 7μ%νψσα«,
<ββ», τ^ βασιλε. δι5 7μο4, HτιC Sνα 7λωγ=B τ�ν πατρι&ρξην 7ν το8τ8; ?
δ" <πηρν%σατο μηδ"ν ε@δωναι. 10 �ποστραφωντε« ο|ν <ν%γγειλαν τ^
βασιλε. τ� λαλη*ωντα παρ5 α�τ2ν. ? δ" βασιλε>« *ψμ^ τε κα+ WργK <κα-
τασξωτ8 ληφ*ε:«, Q« μ3 ε�ρ�ν α@τ:αν κατ� το4 πατρι&ρξοψ, <πο-
στε:λα« ;τψχε τ�ν Σανταβαρην�ν σφοδρ2« κα+ το4τον 7=Oρισεν 7ν
5Α*%ναι«. bπισ*εν δ" α�το4 <ποστε:λα« 7τ8φλBσεν α�τ�ν κα+ 7=Oρισεν
ε@« <νατολ%ν. μετ� πολλ� δ" ;τη παρακλη*ε+« ? βασιλε>« το4τον
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TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

42 πρ�« α�το>« (πρ�« α�το>« om. F2 G) – α�τ�ν : ;φη τε πρ�« α�το>« H 42–43 ?
δομωστικο« om. F1 43 κα+ (post κα+ add. τ� P) πρ&γματα om. F2 H 44 ;φη : εhπεν L :
φησιν P ? βασιλε>« – Jμωραν : ? κατ� τ3ν Jμωρ&ν βασιλε8«, 7κε. L : ? κατ� τ3ν Jμωραν, 7κε.
X 45 7πε+ κελε8ει : 7πικελε8ει F2 F1 ? βασιλε>« om. F2 G <ναζητε.ν τα4τα om. H
46 ;φη om. H 7βο8λοψ : Jβο8λοψ T : 7βοψλε8οψ L : vβο8λοψ m 46–47 βασιλωα ποι�σαι
L 47 �πο*ωμενο« – με : τ2 πατρ+ το4 βασιλωB« �πο*ε+«C το>« Wφ*αλμο>«C τ�ν iδιον ψN�ν
<ποστερ�σαι L σοψ : το4 H 49–51 περ+ Iν (Iν : οo L) – περ+ το8τοψ : περ+ το8τοψ G :
περ+ το8τοψC ? δ" πατρι&ρξη« παρεψ*>« ε@« το>« π,δα« α�τ2ν F2 49 λωγεται X F1 H με
(sic X m) : μοψ L P H (F1 per comp.) : non adhib. F2 G post Στωφανο« add. ? H 50 7μ%νψσε«
H Hτι om. X m F1 : non adhib. F2 G ελωγ=η F1 51 παρεψ*> (παρεψ*>« T) πεσ�ν : πεσ�ν
παρεψ*> P : παρεψ*> ;πεσεν H 52 εhπεν : λωγBν H 53 ποι%σL« : ποι%σει« T X : ποι%σει
H 55 τ�ν βασιλωα L ;φη 7νOπιον π&ντBν H 56 7μ�« χψξ�« : χψξ�« μοψ F1 κ8ριο«
ut vid. H 57 ο|ν : ο|ν ? L : δ" ? F2 ;φηC κα+ (κα+ om. G X m) om. F2 58 4μβ» T δι 5 7μο4
τ^ βασιλε. F1 P H 7λωγ=η« F1 πατρι&ρξην 7ν το8τ8 : βασιλωα περ+ το8τοψ H
59 <πηρν%σατο : vρν%σατο F2 et ut vid. G : <πηρνε.το X m ε@δωναι : ε@δ�« F1 4πο-
στραφωντε« F1 60 παρ5 α�τ2ν : πρ�« α�το>« F1 *ψμ^ τε : *ψμοψτ F2 : *ψμο4ται X
60–61 <κατασξωτ8 ληφ*ε:« : πλησ*ε+« <κατασξωτ8 ληφ*ε+« F1 61 post ε�ρ�ν add. κα+ H
62–63 7ν – 7=Oρισεν om. F1 (quod add. in mg. F1

2) 63 bπισ*εν : bπι*εν T : κατ,πην L
α�το4 om. T post 7=Oρισεν add. α�τ�ν T
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ε@σ%γαγεν 7ν τK π,λει κα+ προσωτα=εν λαμβ&νειν α�τ�ν <ν,να« 7κ τ�«
Νωα« 7κκλησ:α«. 7τελε8τησε δ" ? α�τ�« Σανταβαρην�« 7π+ ΚBνσταντ:νοψ
κα+ ΖB�«, τ�« α�το4 μητρ,«. 11 7π+ τ�« βασιλε:α« ο|ν Λωοντο« κα+
5Αγ:Bν, ? Λαγοβαρδ:α« ;=αρξο« κα+ δο8=, γαμβρ�« δ" γεγον�« το4
’ρηγ�« Φραγγ:α« <ντ�ρε τ^ βασιλε., π»σαν τ3ν ξOραν πρ�« Ψαψτ�ν
δοψλBσ&μενο«. το4το γνο>« ? βασιλε>« <πωστειλε ΚBνσταντ.νον τ�ν
τ�« τραπωζη« σ>ν π»σι το.« *ωμασι τ�« δ8σεB« πρ�« τ� καταπολεμ�σαι
5Αγ:Bνα. κα+ σψμβολ�« γενομωνη« Jττ%*ησαν οN μετ� ΚBνσταντ:νοψ κα+
κατεσφ&γησαν, μ,λι« α�το4 διασB*ωντο«. 12 γωγονε δ" ;κλειχι« Jλια-
κ%, mστε ν8κτα γενωσ*αι mρE VκτL κα+ το>« <στωρα« φα:νεσ*αι. <λλ�
κα+ βροντα+ κα+ σψνοξ3 <νωμBν κα+ <στραπα+ γεγ,νασιν, mστε κα�ναι
7ν το.« <ναβα*μο.« το4 φ,ροψ <ν*ρOποψ« Ψπτ&. κα+ 7πολιορκ%*η �π�
τ2ν 5Αγαρην2ν J Σ&μο« τ� κ&στρον, α@ξμαλBτισ*ωντο« κα+ το4
στρατηγο4 α�τ2ν το4 Πασπαλ». 13 προεξειρ:σατο δ" ΛωBν ? βασι-
λε>« Ζαο8τζαν ε@« βασιλεοπ&τορα, σψμφιλιB*ε+« _δη ΖBK τK α�το4 *ψ-
γατρ:, φαρμ&κ8 τιν+ τελεψτ%σαντο« το4 <νδρ�« α�τ�« ΥεοδOροψ το4
Γοψζοψνι&τοψ. 14 Στεφ&νοψ δ" πατρι&ρξοψ τ2ν τKδε μεταστ&ντο« ξειρο-

65

70

75

80

66–67 (7π+ ΚBνσταντ:νοψ κα+ ΖB�«) a. 914–919 § 11: mense Iun. a. 887 § 12: eclipsis solis
8.8.891 76–78 fort. a. 891 § 13: Stylianus Zautza basileopator factus est fort. a. 891 (vel 892
vel 893) (Jenkins 1965, p. 106) § 14: Stephanus patriarcha obiit 17./18.5.893, et Antonius II.
Cauleas patriarcha factus est mense Aug. a. 893

§ 11: cf. ps.-Sym. 701.10–13 § 12: cf. ps.-Sym. 701.13–20 78–80 προεξειρ:σατο – *ψγατρ::
cf. ps.-Sym. 701.18–21; Vit. Theoph. 14.17–19 78–79 προεξειρ:σατο – βασιλεοπ&τορα: cf.
Vit. Euth. 7.3–7 80–81 φαρμ&κ8 – Γοψζοψνι&τοψ: cf. Vit. Euth. 45.31–35 § 14: cf. ps.-Sym.
702.5–6

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

65 α�τ�ν λαμβ&νειν F2 G X <ν,ναν H 67 ο|ν : δ" X : om. F2 F1 67–68 κα+ (κα+ om. (F2)
G m : non adhib. X) 5Αγ:Bν (<γ:ον T : 4γ:Bν G) : σαγι�« F2 : σαγι2« F1 68 post ? add. κ8ριο«
P H Λαγοβαρδ:α« (λαγοβαρδ G) : λογγιβαρδ:α« F2 m F1 P : non adhib. X ;=αρξο« om. F2
G δ" om. F1 69 eηγ�« (eηγ�« τ�« F1) Φραγγ:α« : τ�« φραγγ:α« eηγ,« H α�τ�ν F1
70 post το4το (το8τB H) add. δ" P H βασιλε>« : βασ:λειο« P τ�ν (sic F2) : τ�ν 7π+ F1 : 7π+ P
H : om. T m : non adhib. X 71 σ>ν : σψμ F1 τ�« : τοι« F1 πρ�« τ� om. H 72 5Αγ:Bνα :
4γ:Bνα T G : σαγι2να F2 F1 74 γενωσ*αι ν8κτα F1 mρE VκτL (G per comp.) : mρα« Vκτη«
F2 : mραν Vκτην X mρE – φα:νεσ*αι om. F1 post VκτL : add. τ�« Jμωρα« mστε L : add. τ�«
Jμωρα« X 75 σψνοξα+ X F1 (F2 per comp.) καψ*�ναι F1 76 <ν*ρOποψ« : 9νδρα« H
7πολιWρκησ* F1 77 J om. F1 78 στρατηγο4 : στρατο4 F1 α�τ2ν το4 : α�τ2ν F2 : αψτ

F1 Πασπαλ» : πανπλ2 F1 79 Ζαο8τζαν : τζαο8τζαν F2 X : τ�ν τζαο8τζην F1 βασιλεο-
π&τορα : βασιλεοπ&τBραν H : βασιλο(εο?)π&τορα α�τ�« καινοψργ%σα« τ� bνομα L
80 τιν+ om. X F1 post τελεψτ%σαντο« add. δ" F1 81 Γοψζοψνι&τοψ (sic m) : ζοψγοψνι&τοψ
F2 : γοψζονι&τη X : γοψζιαν:τ F1 : γοψτζινι&τοψ P : γοζηνι&τοψ H δ" πατρι&ρξοψ : το4
πατρι&ρξοψ δ" X : δ" το4 πατρι&ρξοψ F2 H τ2ν : τ�ν F2 : το4 F1
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τονε.ται <ντ 5 α�το4 5ΑντOνιο« ? λεγ,μενο« Καψλωα«. 15 dλ*ε δ" κα+
<γγελ:α παρ� το4 στρατηγο4 Μακεδον:α«, Q« ? 9ρξBν Βοψλγαρ:α«
Σψμε�ν βο8λεται 7κστρατε4σαι κατ� ’ΡBμαν:α«. J δ" α@τ:α, δι5 Rν
uργ:ζετο ΣψμεOν, dν αAτη. Ζαο8τζα« ? βασιλεοπ&τBρ εhξεν ε�νο4ξον
δο4λον Wν,ματι Μοψσικ,ν. οoτο« 7φιλιO*η Σταψρακ:8 κα+ Κοσμg ’Ελ-
λαδικο.«, φιλοξρ8σοι« κα+ πραγματεψτα.«, οSτινε« πρ�« α@σξροκωρδειαν
<φορ2ντε« μεσιτε:E κα+ δψν&μει το4 Μοψσικο4 διωστησαν τ3ν 7ν τK
π,λει γενομωνην πραγματε:αν τ2ν Βοψλγ&ρBν 7ν Υεσσαλον:κL, κακ2«
το>« Βοψλγ&ροψ« διοικο4ντε« 7ν τ^ κοψμερκε8ειν. οN δ" Βο8λγαροι τ^
Σψμε�ν τα4τα <π%γγελλον. ? δ" δ�λα πεπο:ηκε τα4τα τ^ βασιλε.
Λωοντι. ? δ" βασιλε>« �π� το4 βασιλεοπ&τορο« κBλψ,μενο« προσπα*ο4ν-
το« Μοψσικ^ π&ντα Q« λ�ρον _κοψεν. 16 μανε+« ο|ν ? Βο8λγαρο« 7κ-
στρατε8ει κατ� ’ΡBμα:Bν, κα+ μα*�ν τα4τα ? βασιλε>« <ποστωλλει τ�ν
Κρην:την στρατηλ&την κατ� Βοψλγ&ρBν μετ� HπλBν κα+ <ρξ,ντBν
πολλ2ν τ�« π,λεB« κατ� ΣψμεOν. κα+ σψμβολ�« γενομωνη« 7ν Μακεδον:E
τρωπονται οN ’ΡBμα.οι, σφαγωντο« το4 τε Κρην:τοψ κα+ το4 5Αρμωνη το4
Κοψρτ:κη κα+ τ2ν λοιπ2ν π&ντBν. 7κ δ" τ2ν Ξαζ&ρBν, οp dσαν ε@« τ3ν
Ψταιρε:αν Λωοντο«, κρατη*ωντε« κα+ τ�« ’ρ.να« α�τ2ν 7κκοπωντε« ε@«

85

90

95

§ 15–21 (bellum cum Bulgaris): ca. a. 894–896

§ 15–21 (de bello cum Bulgaris): cf. ps.-Sym. 701.22–702.5

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

82 post Καψλωα« (κα8λα« F1 : καψλα:α« H) multa add. F1 (vide introd. III.3.1.1) 84 στρατε4-
σαι P ’ ΡBμαν:α« : eBμα:Bν L δι5 om. F1 85 post uργ:ζετο add. ? F1 dν : κα+ T
Ζαο8τζα« : τζαο8τζα« F2 X : τζαο8τζη« F1 85–86 δο4λον ε�νο4ξον L F2 m F1 86 σταψ-
ρικ:B F1 post Κοσμg add. το.« F1 86–87 7λαδικο.« F1 87 φιλοξρ8σοι« : φιλοξρ:στοι« F1
(quod corr. in mg. F1

2) πραγματεψτα.« : πραγματο.« F2 : πραγματε.« G : πραγματεψτ�« X
88–89 μεσιτε:E – πραγματε:αν om. F1 88 μεσιτε:E – διωστησαν om. P 88–89 7ν τK
π,λει τ3ν H 89 γενομωνην : γινομωνην L : om. F2 G X τ2ν Βοψλγ&ρBν om. F2 H post
Υεσσαλον:κL add. 7καινοτ,μησε P 90 κοψμερκε8ειν : κομ- F2 : κομ(μ)- m : κBμ- F1 : κομμ- P
τ^ alt. : τ�ν F2 G 91 <π%γγελλον : <π%γγειλον X : <π%γγειλαν F2 m H  7πο:ησε H
τα4τα (τα4τα om. F2 G) post Λωοντι transp. F1 92–93 προσπα*ο4ντο« (post προσ-
πα*ο4ντο« add. τ^ X m F1 H) : προσπα*ο4ντε« F2 : προσπα*ο4ντι H 94–95 τ�ν Κρην:την
στρατηλ&την (στρατηγ�ν P H) : στρατηλ&την τ�ν κριν%την X : στρατηλ&την νικ%τανC
τον κεκριν%τ λεγ,μενον F1 95 Κρην:την : κριν:την G P : κριν%την H : κρην%την 7κε.νον L
κατ� Βοψλγ&ρBν om. F1 HπλBν κα+ om. F1 96 post πολλ2ν add. τ2ν (τ�ν X) T L X (non
add. F2 m) κατ� ΣψμεOν om. L F2 G, fort. recte (quod exhib. X m) : κατ� ΣψμεOν. κα+ om.
F1 97 τε om. F2 X F1 H 5Αρμωνη (sic F2 m : <ρμωνει T) : <ρμεν:οψ L X P H 97–98 το4
Κοψρτ:κη (κορτ- F2 G) : κοψρτ&κη F1 98 οp dσαν : P ε.σαν F1 99 Λωοντο« : <νδρε.οι P H :
om. F1 κρατη*ωντε« (κρατη*ωντBν L) : an scrib. κρατη*ωντε« !τιν"«"? 7κκοπωντε« : 7κ-
κοπωντBν L : κοπωντε« F2 G X m F1
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α@σξ8νην ’ΡBμα:Bν 7ν τK π,λει παρ� Σψμε�ν <πεστ&λησανC 17 ο?«
@δ�ν ? βασιλε>« κα+ *ψμB*ε+« <πωστειλε Νικ%ταν τ�ν 7πιλεγ,μενον
Σκληρ�ν μετ� δρομOνBν 7ν τ^ ποταμ^ Δανοψβ:8 δο4ναι δ2ρα το.«
Το8ρκοι« κα+ πρ�« π,λεμον κιν�σαι κατ� ΣψμεOν. ? δ" <πελ*�ν κα+ σψν-
τψξ�ν τα.« κεφαλα.« 5Αρπ&δL κα+ Κοψσ&νL κα+ σψν*εμωνBν πολεμ�σαι
λαβ�ν bχιδα« dλ*ε πρ�« τ�ν βασιλωα. ? δ" βασιλε>« π&λιν δι� τ�«
*αλ&σση« <πωστειλεν Ε�στ&*ιον πατρ:κιον κα+ δροψγγ&ριον το4
πλοyμοψ, Νικηφ,ρον δ" πατρ:κιον τ�ν ΦBκ»ν, κα+ δομωστικον, μετ� τ2ν
*εμ&τBν <πωστειλε δι� γ�«, κα+ ε@σ�λ*ον μωξρι Βοψλγαρ:α«. 18 ? δ"
βασιλε>« τ3ν ε@ρ%νην <σπαζ,μενο« μετ� το4το <πωστειλε κα+ ΚBνσταν-
τιν&κην κοια:στορα πρ�« Σψμε2να τ� περ+ ε@ρ%νη« σψμβοψλε8οντα.
Σψμε�ν δ" τ3ν κατ 5 α�το4 κ:νησιν δι& τε γ�« κα+ *αλ&σση« @δ�ν 7ν
φροψρg κατακλε:ει τ�ν κοια:στορα Q« 7π+ δ,λ8 7λ*,ντα. περ&σαντε«
ο|ν οN Το4ρκοι, το4 Σψμε�ν 7π+ τ� στρ&τεψμα ΦBκ» <σξολοψμωνοψ,
aξμαλOτεψσαν π»σαν τ3ν Βοψλγαρ:αν. τα4τα μα*�ν Σψμε�ν κινε.ται
κατ� τ2ν Το8ρκBν. οN δ" <ντιπερ&σαντε« σψμβ&λλοψσι π,λεμον μετ�
Βοψλγ&ρBν, κα+ τρωπεται Σψμε�ν μ,λι« διασB*ε+« 7ν τK Δ:στρE. 19 οN
δ" Το4ρκοι aτ%σαντο τ�ν βασιλωα <ποστε.λαι κα+ <γορ&σαι τ3ν
α@ξμαλBσ:αν τ2ν Βοψλγ&ρBνC Y δ3 κα+ πεπο:ηκεν ? βασιλε>« το>«
πολ:τα« <ποστε:λα« 7παγορ&σαι α�το8«. ? δ" Σψμε�ν δι5 Ε�στα*:οψ
δροψγγαρ:οψ 7δε%*η περ+ τ�« ε@ρ%νη«, πρ�« Rν �πε.=εν ? βασιλε>« κα+
<πωστειλε Λωοντα τ�ν Ξοιροσφ&κτην πρ�« τ� γενωσ*αι ε@ρ%νην. 7δω=ατο
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115

120

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

100 7ν τK π,λει παρ� Σψμε�ν (παρ� σψμε�ν 7ν τK π,λει H) <πεστ&λησαν : παρ� σψμε�ν
<πεστ&λη(σαν) 7ν τ� π,λει L 101 κα+ *ψμB*ε+« om. H Νικ%ταν om. F2 G 102 Δα-
νοψβ:8 (sic m) : τ2 δανοβ:B T : το4 δανοψβ:οψ F2 : το4 δανοψβ:Bι G : τ2 δοψναβ:8 X : δαν-
νοψβ:8 κα+ P (de H vide infra) 7ν τ^ ποταμ^ δανοψβε:8 μετ� δρομ,νBν H δ2ρα δο4ναι P
103 Το8ρκοι« : κο8ρκοι« T (fort. pc (e Τ-) T1 vel T2) π,λεμον : π,λ F1 κιν�σαι : νικ�σαι P
κατ� : μετ� G  104 τα.« (το.« F2 : κα+ τα.« G) κεφαλα.« : τ�« κεφαλ�« F1 4ρπ&δη P σψν-
*εμωνBν : σψν*ωμενοι F2 : σψν*ωμενον F1 105 λαβ�ν bχιδα« (bχιδα« om. F2 G) dλ*ε :
�πωστρεχε X τ�« om. F1 106 <ποστωλλει F1 106–07 το4 πλοyμοψ (sic F2 m) : τ2ν
πλοyμBν L X F1 P H 107 Νικηφ,ρον δ" : κα+ νικηφ,ρον F1 τ�ν – δομωστικον : κα+
δομωστικον τ�ν φBκ»ν L F1 P : κα+ φBκ»ν τ�ν δομωστικον H 107–08 μετ� τ2ν *εμ&τBν
post <πωστειλε transp. F1 108 δι� γ�« om. F1 ε@σ�λ*ον : dλ*εν F2 G X : ε@σ�λ*ε m P H :
εισ�λ* F1 μωξρι Βοψλγαρ:α« : μιξαηλ βοψλγρ2 F1 (corr. s.l. F1

2) 109 <πωστειλε μετ� το4το
(το4τον F1) L F1 109–10 κBνσταν&κην L 110–12 πρ�« – κοια:στορα om. P
110 Σψμε2να : σψμεOν F2 m F1 H : non adhib. P 111–12 7ν – κοια:στορα om. H
112–13 7π+ – Σψμε�ν bis exhib. G 113 post Το4ρκοι add. κατα F1 post στρ&τεψμα add.
το4 F1 115 μετ� : μετ� τ2ν T P : κατ� H 116 Δ:στρE (δηστρα F2 : δ8στρE X) : δρ:στα
P H 117–19 τ3ν – 7παγορ&σαι om. P 119 7παγορ&σαι : 7π+ τ� <γορ&σαι H : <γορ&σαι
L F2 δι� T L 120 δρογγαρ:οψ T post 7δε%*η add. τ� F2 G 121 <πωστειλε : <πωστειλεν
τ�ν G : <ποστωλλει F1 λωον T F2
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δ" Νικηφ,ρο« �ποστρωχαι μετ� το4 λαο4, κα+ ? δροψγγ&ριο« Ε�στ&*ιο«
?μο:B«. Λωοντα δ" ο�δ" λ,γοψ v=:Bσεν ΣψμεOν, <λλ5 vσφαλ:σατο 7ν ε@ρκ-
τK. 7κστρατε8σα« δ" κατ� τ2ν Το8ρκBν 7κε:νBν Wξ8ρBμα βοη*ε:α« μ3
7ξ,ντBν παρ� ’ΡBμα:Bν, <λλ5 <προνο%τBν 7α*ωντBν, π&ντα« κατωσφα-
=εν, α�=%σα« τ3ν μεγαλαψξ:αν α�το4. 20 κα+ �ποστρωχα« εoρε Λωοντα
7ν τK Μο8νδραγE κα+ εhπε πρ�« α�τ,νC ο� ποι2 ε@ρ%νην, 7�ν μ3 π»σαν
τ3ν α@ξμαλBσ:αν λ&βB. διBρ:σατο ο|ν ? βασιλε>« τα8την <ποδο4ναι,
κα+ dλ*ε μετ� Λωοντο« Υε,δBρο« Βο8λγαρο«, ο@κε.ο« το4 ΣψμεOν, κα+
παρωλαβεν α�το8«. Νικηφ,ροψ δ" το4 ΦBκ» τελεψτ%σαντο« <φορμ�«
7ζ%τει Σψμε�ν τ3ν ε@ρ%νην διαλ4σαι. 7πιζητ2ν γ�ρ κα+ 9λλοψ« α@ξμα-
λOτοψ« 7=ωρξεται κατ� ’ΡBμα:Bν. 21 ΛωBν δ" ? βασιλε>« δομωστικον
τ2ν σξολ2ν προβ&λλεται Λωοντα τ�ν Κατακαλ,ν, 7ν τK ’Ρ&βδ8 τ3ν
οiκησιν ;ξοντα, κα+ μετ 5 α�το4 <ποστωλλει Υεοδ,σιον πατρ:κιον κα+
πρBτοβεστι&ριον. κα+ περ2σιν Hλα τ� *ωματα κα+ τ� τ&γματα, κα+ γε-
νομωνη« σψμβολ�« μετ� Σψμε�ν ε@« τ� Βοψλγαρ,φψγον 7γωνετο τροπ3
δημοσ:α, κα+ π&ντε« <πOλοντο, κα+ ? πρBτοβεστι&ριο« Υεοδ,σιο«, δι5
Yν ? βασιλε>« ο� μετρ:B« vνι&*η. 7π+ το8τοψ ;σφα=αν κα+ 7ν Ξερσ2νι
οN το4 κ&στροψ τ�ν στρατηγ�ν α�τ2ν Σψμε2να, τ�ν ψN�ν 5 ΙBν». κα+
παρελ%φ*η κα+ τ� κ&στρον τ� Κ,ρον 7ν Καππαδοκ:E �π� τ2ν
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135–37 pugna ad Bulgarophygon (Bulgarogephyron) a. 896 138–39 fort. a. 896 vel 897
140 Coron captum est 5.8.897

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

122 δ" om. F2 G νικηφ,ρον (-Bν F1) X F1 �ποστρωχαι : �ποστρω F2 : �πογρ&χαντα X :
�ποστρωχαι/�ποστρωχα« m : �ποστρωχα« F1 : �πωστρεχαι H 123 ?μο:B« ante λαο4
(l. 122) exhib. L λωοντι F1 v=:Bσεν : v=:οψ X : v=:Bσεν ? H post vσφαλ:σατο add. το4-
τον P H 124 τ2ν om. H 124–25 βοη*ε:α« μ3 7ξ,ντBν (;ξοντ F1) παρ� ’ ΡBμα:Bν
(ρBμα:οι« F2 X) : παρ� eBμα.οι« βοη*ε:α« μ3 7ξ,ντBν H 125 7α*ωτBν H π&ντBν F1
125–26 κατωσφα=εν – �ποστρωχα« om. F1 126 α�=%σα« – α�το4 : α�ξ%σα« �π"ρ τ�
πρ,τερον L μεγαλαψξ:αν : μεγαλοχψξ:αν F2 G (sic ut vid. G) X post εoρε add. τ�ν P H
127 Μο8νδραγE : μοψδρ� F2 : μοψγδραγ& fort. G (accentus non certe vid.) : μοψνδ&γρE m :
μοψδρ&γ F1 κα+ – α�τ,ν om. F1 ε@ρ%νη T 128 <ποδο4ναι : <ποδο*�ναι L 129 λωοντα
F1 Υε,δBρο« : *ε,δBρο« ? F2 X : om. m P ο@κε.ο« : ο@κε:B« X : ο@κε.οι« F1 130 <φορμ3ν
P H 131 γ�ρ : δ" F1 132–33 δομωστικον – προβ&λλεται : προβ&λλεται δομωστικον
τ2ν σξολ2ν L : δομωστικον προβ&λλεται τ2ν σξολ2ν P (cf. F1) 132–33 δομωστικον
τ2ν σξολ2ν post Κατακαλ,ν transp. F1 133 Κατακαλ,ν : κατακαλ�ν G : καλ�ν F1 :
κατακαλ2ν H 134 κα+ pr. – <ποστωλλει : <ποστωλλει δ" μεταψτ F1 Υεοδ,σιον : F1 per
comp., fort. *ε,δBρον κα+ alt. om. P 135 τ� *ωματα κα+ τ� (τ� om. F1) τ&γματα : τ�
τ&γματα κα+ τ� *ωματα P H 137 post δημοσ:α add. τ2ν ρBμα:Bν F1 Υεοδ,σιο« om. F1
138 κα+ : κα+ οN F2 : δ" κα+ οN X : οN H 139 οN το4 κ&στροψ : 7ν τ2 κ&στρB F2 X α�τ2ν :
α�τ�ν H Σψμε2να (sic F2) : σψμεOν X m F1 P H  post ψN�ν add. το4 L 139–40 κα+
παρελ%φ*η κα+ (παρελ%φ*η κα+ om. H) : 7κρατ%*η δ" κα+ F1
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5Αγαρην2ν. 22 ? δ" πρ,κενσον 7πο:ησεν ε@« τ� Δαμιανο4, σψν,ντο« κα+
Ζαο8τζα κα+ παραδψναστε8οντο« κα+ τ�« *ψγατρ�« α�το4 ΖB�« Zμα
τ^ βασιλε.. Υεοφαν� δ" J γαμετ3 α�το4 ο� παρ�ν 7κε.σε, <λλ5 7ν
Βλαξωρναι« 7ν τK 4γ:E Σορ^ προσεκαρτωρει ε�ξομωνη. δ,=αντο« ο|ν το4
βασιλωB« με.ναι 7κε.σε σψμβο8λιον ποι%σαντε« οN το4 Ζαο8τζα σψγγε-
νε.« H τε ψN�« α�το4 ? Τζ&ντζη« κα+ οN λοιπο+ 7βο8λοντο τK νψκτ+
φονε4σαι τ�ν βασιλωα. J ΖB3 δ" μετ� το4 βασιλωB« κα*ε8δοψσα κα+ τ3ν
ταραξ3ν <κο8σασα δι� τ�« *ψρ:δο« προσβλεχαμωνη α�το>« κατεσ:γα-
ζεν. Q« δ" τ� δειν�ν ;γνB τ�« 7πιβοψλ�«, Rν 7μελωτησαν, 7=8πνησε τ�ν
βασιλωαC Y« παρεψ*> ε@σελ*�ν ε@« πλο.ον διεπωρασεν ε@« Πηγ&«, 7&σα«
Ζαο8τζαν κα+ π&ντα« 7κε.σε, κα+ πρB� τ&ξιον ε@σ�λ*εν ε@« τ� παλ&τιον,
7=εOσα« 5 ΙB&ννην δροψγγ&ριον τ�« β:γλη« κα+ προβαλ,μενο« Π&ρδον,
ψN�ν Νικολ&οψ Ψταιρει&ρξοψ, <ντ 5 α�το4. ? γ�ρ Νικ,λαο« οoτο« σψμφι-
λιB*ε+« τ^ βασιλε. κατ&δηλα 7πο:ει α�τ^ π&ντα τ� το4 Ζαο8τζαC κα+
;κτοτε ο�κ ε@σ%ρξετο ε@« τ� κελλ:ον ? βασιλε>« το4 Ζαο8τζα, VB« }ν
ΛωBν μ&γιστρο« ? Υεοδοτ&κη« δι%λλα=εν α�το8«. 23 τελεψτg δ" Υεο-

145

150

155

§ 22: coniuratio in Leonem ut vid. post Coron captum et ante obitum imperatricis Theophano (de
quo vide § 23) 156–57 Theophano augusta obiit ut vid. 10.11 (vide autem Tougher 1997, p. 140,
n. 38) a. 895 vel 896 (sic ODB e Karlin-Hayter, BZ 62 (1969), p. 13–19) vel a. 897 (sic Ostrogorsky
1957 et Jenkins 1965, p. 104)

§ 22: cf. ps.-Sym. 702.9–17; Vit. Theoph. 14.20–16.4 § 23: cf. ps.-Sym. 702.18–703.6; Vit.
Theoph. 16.5–24 (16.25 et passim de miraculis eius); Vit. Euth. 45.29–31

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH

141 post ? δ" add. βασιλε>« L X F1 P H (non add. F2 m) πρ,κεψσον H 142 τζαο8τζα F2 X F1
κα+ pr. (sic X m) : το4 L : om. F2 F1 (vide introd. III.3.1.1) κα+ alt. om. F1 α�το4 *ψγατρ�« L
142–43 Zμα τ^ βασιλε. om. F1 143 J γαμετ3 α�το4 (α�το4 γαμετ3 L) : α�γο8στα F1 7κε.
H 144 ε�ξομωνη : -η supra -B P 144–45 δ,=αντο« ο|ν το4 βασιλωB« (βασιλωB« : λωοντο«
P) : δ,=αν ο|ν τ2 βασιλε. F1 145 Ζαο8τζα : τζαο4τζα X : τζαο8τζα F2 F1 146 post τε add.
? F2 H 7βο8λοντο (sic F2 X) : vβο8λοντο m : 7βοψλε8οντο F1 P H, fort. recte (sed vide introd.
III.2.7, p. 83*) 147 δ" ζB3 F2 G X σψγκα*ε8δοψσα F1 τ3ν om. F2 X 148 post <κο8σασα
add. κα+ X F1 προβλεχαμωνη F2 G X m F1 P H (sic etiam Tafel) 148–49 κατεσ:γαζεν : κα-
τεσ:γησεν F2 G X : κατεσ:γασεν m : κατησ8ξαζε F1 150 7λ*�ν H 151 Ζαο8τζαν (non vid.
F1 (τζαο8τζαν E)) : τζαο8τζαν X : τζαο8τζα F2 152 7=Oσα« F1 β:γλα« F2 G X F1 προ-
βαλ,μενο« (sic E : non vid. F1) : προβαλλ,μενο« L F2 G X P H 153 Ψταιρει&ρξοψ : Ψταιρει&ρξ

F2 G F1 P : Ψταιρει&ρξην H <ντ 5  om. F2 G X γ�ρ : δ" P οoτο« om. F2 X m 154 τζαο8τζα
F2 F1 154–55 κα+ – Ζαο8τζα om. X m F1 (homoeotel.) 155 ? βασιλε>« ε@« τ� κελλ:ον L F2 G
P το4 om. P }ν : ο4 F1 156 ΛωBν μ&γιστρο« : ? λωBν ? F2 : λωBν ? μ&γιστρο« m : ? μ&-
γιστρο« λωBν P : μ&γιστρο« λωBν H Υεοδοτ&κη« : *ε?δ,τ F2 : *εοτ&κη« P : *εοτ,κη« H
δι%λλα=εν : δι%λεγ=εν F2 G m F1 (X aliter (7=%λα=εν)) post α�το8« add. τ� δ" σψμβα:νοντα
π&ντα τ2 βασιλε. ξαρμ,σψν& τε κα+ <νιαρ», προηγγωλλετο α�τ2 7κ μακρο4 σαφωστατα,
παρ5 ε�*ψμ:οψ μοναξο4 το4 προδηλB*ωντο«C <λλ5 οoτο« κο4ρο« cν κατημωλει τ2ν λεγο-
μωνBνC H*εν κα+ <πε:ροι« σψμφορα.« πρ�σ7π&λαισε L
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φαν� α�γο8στα βασιλε8σασα ;τη ιβ'C Rν ο� μετ� πολλ�« Jμωρα«
<νωδει=εν ? Υε�« *αψματοψργ�ν δι� τ� <ζηλ,τψπον α�τ�« κα+
<μνησ:κακον κα+ δι� τ� 7ν 7λεημοσ8ναι« κα+ προσεψξα.« <διαλε:πτB«
προσκαρτερε.ν τ^ Υε^ κα+ τα.« 4γ:αι« 7κκλησ:αι«. στωφει δ" ΛωBν ? βα-
σιλε>« ΖB%ν, τ3ν *ψγατωρα Ζαο8τζα, κα+ ε�λογε.ται μετ 5 α�τ�« παρ�
κληρικο4 το4 παλατ:οψ, � 7π:κλην Σιν&πη«C κα+ ? μ"ν ε�λογ%σα«
κα*Lρω*η, J δ" 7βασ:λεψσεν ;το« Vν, μ�να« η'. τελεψτησ&ση« δ" τ�« α�τ�«
ΖB�« λ&ρνακα 7φε4ρον ε@« τ� <ποτε*�ναι τ� σ2μα α�τ�« ;ξοψσαν ;ν-
δο*εν γρ&μματα κεκολαμμωνα γρ&φοντα οAτB«C *ψγ&τηρ Βαβψλ2νο« J
ταλα:πBρο«. 24 διεβλ%*ησαν δ" τ^ βασιλε. Λωοντι H τε Μοψσικ�« κα+
? Σταψρ&κιο« Q« παρ� τ2ν στρατηγ2ν κα+ Wφφικιαλ:Bν λαμβ&νοντε«
δ2ρα κα+ μεσιτε8οντε« πρ�« τ�ν βασιλεοπ&τορα. κα: ποτε ε@σελ*,ντο«
το4 Σταψρακ:οψ μετ� γραμμ&τBν τιν�« τ2ν στρατηγ2ν πρ�« τ�ν
Ζαο8τζαν, Q« εhδεν α�τ�ν ? βασιλε>« Ψστ�« 7ν τ^ Jλιακ^, ε@σ�λ*εν bπισ-
*εν α�το4 κα+ κρατ%σα« α�τ�ν 7κ το4 τωνοντο« 7=%γαγεν ;=B, Q« δ�*εν
7ρBτ%σBν περ+ τ2ν στρατηγ2ν, κα+ ε@« τ� μον,*ψρον <γαγ�ν κα+ τ�
γρ&μματα 9ρα« κα+ <ποσφενδον%σα« παραδωδBκε το.« 7πιτψξο4σιν
7=αγαγε.ν το4 παλατ:οψ, διορισ&μενο« <ποκε.ραι α�τ,ν. μα*�ν δ" το4-
το ? Μοψσικ�« 7ν <πογνOσει γωγονεν. ε@σελ*�ν δ" ? βασιλε>« ;ν*α Sστα-

160

165

170

175

160–61 Leo VI. uxorem ducit Zoem Zaoutzinam fort. mense Mai. (Jenkins 1965, p. 104) vel
mense Iul. (Karlin-Hayter, BZ 62 (1969), p. 13 (cf. Tougher 1997, p. 142)) a. 898 163–64 Zoe
augusta obiit fort. mense Dec. a. 899 vel mense Ian. vel Mart. a. 900 (cf. supra)

163–66 (de obitu Zoes): cf. Vit. Euth. 49.22–25 § 24–29: cf. ps.-Sym. 703.11–14

TL [F2]G[X][m] F1[E]PH a § 24 TL [F2]G[m] F1[E]PH

157 ο� μετ� : οψ μετοψ F2 : μετ� X : μετ 5  ο� F1 P H 158 *αψματοψργ�ν : *αψματοψργε.ν X :
*αψματοψργε:αν F1 161 *ψγατωραν X H Ζαο8τζα : τζαο8τζα F2 X F1 : ζαοψτζ» P post
παρ� add. τινο« F1 162 το4 om. F1 παλατ:οψ : παλ&τη X : παλατ 2 F1 post 7π:κλην add.
? P Σιν&πη« (σψν- H) : &πη« F1 163 J δ" : δ" J μ"ν T 7βασ:λεψσεν : ε�λογη*ε.σα ;ζησεν
F1 post Vν add. κα+ L X post η' (?) add. κα+ ut vid. P. δ" alt. om. F2 H 164 ε4ρον λ&ρνακα
F1 7φε4ρον : 7φε4ρεν F2 G : 7φεψρ�ν P (7φε8ρBν H) ;ξοψσα F2 G 165 γρ&μματα κεκο-
λαμμωνα : εγκεκολαμμωνα γρ&μματα F1 : γρ&μματα 7γκεκολαμμωνα H γρ&φοντα : γραφ"ν
ut vid. F2 : γραφωντα G 166 δ" : ο|ν H (non vid. P) το4 βασιλωB« λωBν τε G τε om. F2 G
(de G vide autem supra) 167 post Q« add. Hτι F2 G m Wφικιαρ:Bν F1 λαμβ&νοντε«
(λαμβ&νοντ G) : λαμβ&νBντα F2 168 τ,τε F1 168–69 ε@σελ*,ντα τ�ν Σταψρ&κιον H
169 γραμμ&τBν : γραμματ G : γραμμ&τοψ F2 (m: sic singula mss.) 170 Ζαο8τζαν :
τζαο8τζαν F2 F1 : ζαοψτζ»ν P Q« – Jλιακ^ : Ψστ�« 7ν τ^ Jλιακ^ ? βασιλε>« κα+ *εασ&με-
νο« α�τ,ν H 170–71 bπι*εν L 171–72 α�το4 – στρατηγ2ν om. P 172 7ρBτ%σBν
(post 7ρBτ%σBν add. α�τ�ν H) : 7ρOτησαν T : 7ρBτ%σα« F2 : 7ρBτ%σαι F1 τ�ν στρατηγ�ν
G 173 παρωδBκε F2 G F1 H (παραδωδBκε/παρωδBκε m) 174 7=αγαγε.ν το4 παλατ:οψ
(παλατ:οψ : πλ&τοψ« ut vid. P) post διορισ&μενο« transp. F1 κα+ <ποκε.ραι F1 175 ? om. L
7ν om. P
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το ? Μοψσικ�« παρεστ�« τ^ Ζαο8τζE το4τον 7πιτρ&ξηλον u*%σα«
7=%γαγε παραδο>« Ξριστοφ,ρ8 κοιτBν:τL 7ν το.« Στοψδ:οψ <παγαγε.ν
κα+ μοναξ�ν ποι�σαι. 25 μετ 5 Wλ:γον δ" τελεψτg Ζαο8τζα« 7ν τ^ πα-
λατ:8, κα+ το4τον δι� το4 Βοψκολωοντο« καταγαγ,ντε« <π%γαγον 7ν
τK μονK το4 Καψλωα 7κε.σε α�τ�ν *&χαντε«. μετ� δ" τ3ν τελεψτ3ν
Ζαο8τζα Βασ:λειο« 5Επ:κτη«, ? ψN�« Νικολ&οψ Ψταιρει&ρξοψ, σψνεφιλιO*η
ΣαμBνg κοψβικοψλαρ:8, τ^ 7= 5Αγαρην2ν, Wρεγ,μενο« τ^ τ�« βασιλε:α«
<=ιOματι. 7*&ρρησε δ" τ^ ΣαμBνg, Hτι τ�« *ε:α« Jμ2ν ΖB�« τε-
λεψτησ&ση« ? βασιλε>« λαβε.ν ;ξει Ψτωραν γψνα.κα κα+ Jμ»« π&ντα« ;ξει
<φαν:σαι. <λλ� δ,« μοι λ,γον κα+ Sνα σοι *αρρ%σB π&ντα τ� βοψλεψ,-
μενα. κα+ δ,ντο« α�το4 λ,γον τ^ Βασιλε:8 7*&ρρησεν α�τ^ π&ντα.
26 ? δ" ΣαμBν»« ε@σελ*�ν ε@« τ�ν βασιλωα εhπεν α�τ^, Hτι δωσποτ& μοψ,
*ωλB σοι ε@πε.ν τι @δ:B«, Hπερ 7�ν μ"ν εiπB, <πο*νlσκB, ε@ δ" μ3 εiπB,
<πο*νlσκει« σ8C κα+ διε=�λ*ε πρ�« τ�ν βασιλωα π»σαν τ3ν το4 Βασι-
λε:οψ 7πιβοψλ%ν. <πιστ%σαντο« δ" το4 βασιλωB« το.« λαλη*ε.σι παρ5
α�το4 κα+ ε@ρηκ,το« μ% τ:« σοι �πωβαλε τα4τα ε@πε.ν μοι κα+ 7κ δBρο-
δοκ:α« το4το 7πο:ησα«, ? δ" εhπενC <π,στειλον πιστο>« ο?« κελε8ει« 7ν

180

185

190

178 Stylianus Zautza obiit fort. mense Iun./Iul. sive mense Aug./Sept. a. 899  § 25–27: con-
iuratio Basilii Epictis ca. a. 900

178 (de obitu Zautzae): cf. Vit. Euth. 49.22–25 § 25–27: cf. Vit. Euth. 49.25–51.7

TL [F2]G[m] F1[E]PH a § 25 TL [F2]G[X][m] F1[E]PH 180 a μετ� TL [F2]G[m] F1[E]PH

176 ? om. T τ^ Ζαο8τζE : τ2 τζαο8τζα F2 : τ� τζαο8τζ F1 : ζαοψτζ» P το4τον
7πιτρ&ξηλον : τοψτ 7πιτραξ%λ F2 F1 177 7=%γαγε : 7=ωβαλεν κα+ F1 : 7=ωβαλεν (7=ωβαλλεν
H) P H το.« Στοψδ:οψ (στοψδ:οι« T) : τ� μονK τ2ν στοψδ:Bν F1 177–78 <παγαγε.ν
(<γαγε.ν H) κα+ om. F1 178 ποι�σαι μοναξ�ν F1 Wλ:γBν T F2 Ζαο8τζα« : τζαο8τζα« F2
X F1 : ζαοψτζ»« P 179 Βοψκολωοντο« (βοψκ- ut vid. G, sed fort. βοκ-): βοκολωοντο« H κα-
ταγαγ,ντε« (aliquid add. s.l. T) : καταγαγο4σαι F2 : <γαγ,ντε« P 180 Καψλωα (sic m : F1 per
comp.) : καψλωοψ L H : καψλα:α F2 X : καψλωB« ut vid. P 7κε.σε α�τ�ν *&χαντε« (aliquid add.
s.l. T) : κα+ 7κε. α�τ�ν ;*αχαν X : κα+ ;*αχαν 7κε.σαι F1 181 Ζαο8τζα : τζαο8τζα F2 F1 :
ζαοψτζ» P 5 Επ:κτη« om. F1 (quod add. F1

2): fort. titulus, non nomen (cf. Tougher 1997,
p. 106) ? om. H Ψταιρει&ρξοψ (G per comp.) : Ψταιρει&ρξη« (-η« fort. alia manu F2) F2 H
182–83 το4 τ�« βασιλε:α« <=ιOματο« L m F1 P H 183 δ" : ο4ν F1 τ^ : τ� H 184 γψ-
να.καν F2 G H 184–85 ;ξει (*ωλει G : *ωλη F2) <φαν:σαι : <φαν:σει F1 185 κα+ : <πα*ε:α«
H σοι : σ> F1 185–86 βοψλεψ,μενα : βοψλ,μενα F1 : βοψλεψ,μενα μοι H 186 δ,ντο«
α�το4 (αψτ F2 F1) : δο>« α�τ^ H λ,γον (non certe vid. G (λ,γον Bekker)) : λ,γB T τ^
Βασιλε:8 (Βασιλε:8 F1 per comp.) : τ^ βασιλε. m P : om. H 187 7λ*�ν L ε@« : πρ�« H
εhπεν α�τ^ (post α�τ^ add. et expunxit π&ντα P) : π&νταC ;φη γ�ρ οAτB« L 188 @δ:ο« T
7�ν : ε@ G : J F2 μ"ν : μ3 H ε@ : 7�ν L 189 <πο*νlσκει« : <πο*ν%σκοι« L σ8 : σο: H
διε=�λ*ε – π»σαν : διε=ε.πεν τ�ν βασιλωα π»σαν F2 G : δ� 7=ε.πεν π&ντ F1 189–90 το4
Βασιλε:οψ 7πιβοψλ%ν : 7πιβοψλ3ν βασιλε:οψ H 190 post βασιλωB« add. π»σι T παρ5 :
περ+ L 191 τ:« σοι : τισοι F1 (alt. σ add. s.l. F1

2) : τι σοι H : τησσε F2 �πωβαλλεν H μοι : με
F2 F1 192 ? δ" : οoτο« P H κελε8η« F2 F1
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τ^ 7μ^ κελλ:8, δωσποτ& μοψ, κα+ Sνα ε@σ+ν 7γκεκρψμμωνοι, κα+ εi τι }ν
<κο8Bσι παρ� Βασιλε:οψ κα+ παρ5 7μο4, γρ&φBσι τα4τα. 27 παρεψ*>
δ" ? βασιλε>« <ποστωλλει Ξριστοφ,ρον πρBτοβεστι&ριον Zμα Καλο-
κψρ^ κοιτBν:τL, κα+ <νελ*,ντε« 7κρ8βησαν 7ν τ^ κελλ:8 α�το4.
Βασ:λειο« ο|ν δελεασ*ε+« κα+ λαβ�ν λ,γον ;νορκον παρ� ΣαμBν» ε@« τ�
προσεψξ&διον α�το4 7=ε.πεν α�τ^ π&ντα τ� τ�« βοψλ�« κα+ το>« σψμ-
βοψλεψομωνοψ«. <ριστOντBν δ" α�τ2ν κατελ*,ντε« Ξριστοφ,ρο« κα+
Καλοκ8ρι« δι� γραφ�« <νωγνBσαν π&ντα τ^ βασιλε.. κα+ παρεψ*> μ"ν
Βασ:λειον προσκαλεσ&μενο« δωδBκε μιλιαρ:σια ξιλι&δα« κδ' Q« δ�*εν
χψξικ� τ�« α�το4 *ε:α« ΖB�«, Q« ?ρισ*ωντα παρ5 α�τ�« οAτB«, κα+
<πωστειλεν 7ν Μακεδον:E. κα+ τ�ν μ"ν Βασ:λειον οAτB τ�« π,λεB«
�πε=%γαγε, το>« δ" λοιπο>« το>« τ�« α�το4 βοψλ�« μετεσξηκ,τα« κα+
κοινBν%σαντα«, Π&ρδον μ"ν δροψγγ&ριον τ�« β:γλη« <ποστωλλει πρ�«
τ�ν ΣτψπιOτην δ�*εν <γαγε.ν α�τ,ν, προμηνψ*ωντο« 7κε:νοψ δι� βασι-
λικο4 πιττακ:οψ το4τον δεσμ�σαιC προφασισ&μενο« δ" ? βασιλε>«
<πελ*ε.ν κα+ δειπν�σαι ε@« τ�ν Zγιον Λ&ζαρον, ε@« τ� καταβ&σιον το4
τζψγκανιστηρ:οψ, ;στησεν 5 ΙB&ννην Γαριδ»ν μετ� κα+ τ2ν λοιπ2ν τ�«
Ψταιρε:α« 7ν τ^ κοψβοψκλε:8, κα+ 7ν τ^ κατωρξεσ*αι τ�ν βασιλωα
κρατ%σαντε« οN μετ� 5 ΙB&ννοψ Νικ,λαον Ψταιρει&ρξην 7=%γαγον τ�«

195

200

205

210

TL [F2]G[m] F1[E]PH 211 a κρατ%σαντε« TL [F2]G[m] F1[E]PH[K]

193 7μ^ om. F2 G κα+ pr. om. F1 H ε@σ+ν : {σιν F1 P H εi τι : H τι F1 }ν om. H  194

<κο8σBσι T F2 F1 παρ� Βασιλε:οψ κα+ παρ5 (παρ5 om. H) 7μο4 : παρ5 7μο4 κα+ το4 (το4 :
παρ� F2 : om. F1) βασιλε:οψ L F2 F1 γρ&φBσοι T F1 194–95 παρεψ*> δ" : κα+ παρεψ*> P
H 195 <ποστωλλει : <ποστε:λα« F2 : <πωστειλεν H 195–96 πρBτοβεστι&ριον – κοι-
τBν:τL : κα+ τον κψα:στορα λαρδ�ν F1 (quod corr. in mg. F1

2) 197 ο|ν : δ" H λ,γον om.
F1 198 π&ντα τ� (τ� om. F2) τ�« βοψλ�« : τ� τ�« 7πιβοψλ�« π&ντα L 198–99 σψμβοψ-
λεψσαμωνοψ« P H 199 <ριστOντBν : <ριστο8ντBν F1 P H 199–200 κατελ*,ντε« (κατελ-
*,ντο« T) – Καλοκ8ρι« : κατελ*,ντB« το4 κιαiστορο« (hic add. κα+ τ�ν in mg. F1

2) καλBκψρο4C
κα+ το4 ξριστοφ,ροψ F1 200 δι� γραφ�« om. F2 G <νωγνBσαν (sic F2 m) : <νωγνB T :
<νωγνBν L P π&ντα : τα4τα F1 200–01 μ"ν Βασ:λειον (βασ:λειον μ"ν L) προσκαλεσ&με-
νο« : μ"ν προσκαλεσ&μενο« βασ:λειον G : προσκαλεσ&μενο« βασ:λειον F2 F1 201 post
δωδBκε add. α�τ^ P H (quod exhib. F2 sub linea) μιλιαρ:σια (μιλλιαρ:σια F1 P) : <ργψρ� L :
νομ:σματα ξ F2 (F1

2 ν(ομ:σματα) in mg.) κδ' : κ F2 G 202 χψξικ� : χψξικ2« F1 (quod corr.
F1

2 s.l.) : om. F2 *ε:α« om. F2 F1 (quod add. in mg. F1
2) Q« (Q« om. F2 G) ?ρισ*ωντα παρ5

α�τ�« οAτB« post Μακεδον:E (l. 203) transp. L ?ρισ*ωντα (F1 per comp.) : ?ρισ*ωντο« P H
παρ5 α�τ�« οAτB« om. F2 G 203 Μακεδον:E : μακεδOσι F1 (quod corr. F1

2) οAτB (οψτ 2 F2) :
οAτB« m H 204 7=%γαγεν F2 G m 204–05 το>« pr. – κα+ κοινBν%σαντα« (κα+
κοινBν%σαντα« om. F2 G) : vide introd. III.3.1.1 204 α�το4 (α�τ�« T m) βοψλ�« : βοψλ�«
αψτ F1 (quod corr. F1

2) βοψλ�« μετεσξηκ,τα« : 7πιβοψλ�« μετεσξηκ,τα« P : μετασξηκ,τα«
βοψλ�« H μετεσξηκ,τα« κα+ om. F1 205 Π&ρδον : β&ρδον L μ"ν : δ" H β:γλα« F2 G
F1 206 ΣτψπιOτην (-ππ-/-π- m : -ππ- P) : στοψπιOτην Q« L : στψπιOτην Q« H
208 <πελ*ε.ν κα+ : <π�λ*ε το4 P 209 τζψγκανιστηρ:οψ : τζοψκανιστηρ:οψ T (sic ut vid. T)
L : τζηκανηστηρ:οψ F2 : στψκανιστηρ:οψ G : τζψκανιστηρ:οψ m P : τζοψκανιστηρ:οψ F1
(τζοψ- corr. in τζψ-) λοιπ�ν F2 F1 211 οN om. F2 G 7=%γαγεν F2 G
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π,λεB«. <γαγ�ν δ" 7κ Μακεδον:α« Βασ:λειον κα+ <νακρ:να« κα+ τ8χα«
κα+ τ�« τρ:ξα« α�το4 καταφλω=α« κα+ 7ν τK ΜωσL *ριαμβε8σα« 7=Oρισεν
7ν 5Α*%ναι«, κα+ κακ2« 7κε. τετελε8τηκεν. Qσα8τB« κα+ Νικ,λαον
Ψταιρει&ρξην κα+ Στψλιαν�ν κα+ 5 ΙB&ννην κα+ τ3ν σψγγωνειαν π»σαν
Ζαο8τζα το>« μ"ν <πωκειρε, το>« δ" 7=Oρισε, δημε8σα« τ3ν α�τ2ν
ο�σ:αν π»σαν. οAτB π»σα J σψγγωνεια Ζαο8τζα 7=Bλο*ρε8*η δι�
ΣαμBν». 28 π&ντα« δ" το>« μαγ:στροψ« κα+ το>« 7ν τωλει προσκαλε-
σ&μενο« ? βασιλε>« <νωγνB κατενOπιον α�τ2ν τ� μηνψ*ωντα παρ�
ΣαμBν». οN δ" το4τον �περεπlνεσαν Q« τ�« ζB�« το4 βασιλωB« προ-
νοο8μενον κα+ ε@ρ%κασιν 9=ιον εhναι τιμ�« μεγ:στη«. ? δ" παρεψ*> το4-
τον τK το4 πρBτοσπα*αρ:οψ <=:E τετ:μηκε κα+ προσ8κειOσατο
α�τ^. 29 7τελε8τησε δ" 5ΑντOνιο« ? πατρι&ρξη«, κα+ <ντ 5 α�το4 7ξει-
ροτον%*η Νικ,λαο« πατρι&ρξη«, μψστικ�« cν το4 βασιλωB«. 30 πα-
ρελ%φ*η δ" τ� κ&στρον J Δημητρι�« 7ν τ^ *ωματι τ�« ’Ελλ&δο« �π� Δα-
μιανο4 το4 5Αγαρηνο4. 31 ΛωBν δ" ? βασιλε>« στωφει 5Ανναν, *ψγατωρα
ΖB�« τ�« <π� το4 Ζαο8τζα, δι� τ� μ3 δ8νασ*αι ποιε.ν τ� 7κ τ8ποψ

215

220

225

§ 29: Antonius II. Cauleas patriarcha obiit 12.2.901, et Nicolaus Mysticus patriarcha factus est
1.3.901 § 30: Demetrias capta est fort. mens. Mart./April. a. 901 (Jenkins 1965, p. 107) vel a. 902
(Ostrogorsky 1957, p. 257) vel a. 897 (Grumel, EO 35 (1936), p. 34–36) § 31: fort. ineunte a.
900 (post obitum Zoes et ante nuptias Eudociae Baianes)

§ 29: cf. ps.-Sym. 703.15–16; Vit. Euth. 65.27–32 § 30: cf. ps.-Sym. 703.16–17 § 31: cf. ps.-
Sym. 703.18–20

TL [F2]G[m] F1[E]PH[K] 222 a τK TL [F2]G[X][m] F1[E]PH[K] 226 a ΛωBν TL
[F2]G[X][m] F1[E]H[K]

212 <ναγαγ2ν T 7κ Μακεδον:α« : 7ν μακεδον:E F2 H : 7ν μακεδον:α« ut vid. K κα+ τ8χα«
κα+ <νακρ:να« P 213 καταφλω=α« : κατακα8σα« F2 G 214 post 7κε. (7κε.σε F2 G) add.
οoτο« P H 7τελε8τησεν L H 216 Ζαο8τζα (sic m) : ζαο4τζαν T : τζαο8τζα F2 : τζα[… F1
(τζαο8τζα E) : το4 ζαοψτζ» ut vid. P : το4 ζαο8τζα H : το4 τζαο8τζαν K <πωκειρε :
<πωκτεινεν F1 216–17 τ3ν α�τ2ν ο�σ:αν : τ3ν ο�σ:αν α�τ2ν L K : τ�« ο�σ:α« α�τ2ν
F2 G m : τη[…] αψτ� F1 (τ3ν ο�σ:αν α�τ2ν E) 217–18 π»σαν (Zπασαν H) – ΣαμBν» om.
F2 G 217 οAτB« P σψγγωνεια (sic in mg. T3) : non vid. T1 : σBτηρ:α T2 supra T1

217–18 Ζαο8τζα (τζαο8τζα F1 K : ζαοψτζ» P) 7=Bλο*ρε8*η (7=ολο*ρε8 ut vid. H) δι�
ΣαμBν» : 7=Bλο*ρε8*η δι� σαμBν» το4 ζαο8τζαC τ�κ�ν H, φασιν, �π� το4 κακο4 L
218–19 σψγκαλεσ&μενο« H 219–20 παρ� σαμBν» μηνψ*ωντα L 220 το4τον : τ�ν
τοιο4τον H 220–21 προνοο8μενον : -μωνοψ H : -μενο« K 221 μεγ:στη« τιμ�« L
μεγ&λη« F1 K post δ" add. βασιλε>« F1 221–22 το4τον παρεψ*> L 222 τK το4 om. F1 K
222–23 κα+ προσ8κειOσατο (πρ�«ο@κειOσατο X : προσε@κειOσατB H) α�τ^ om. F2 G
223 α�τ^ : α�τ�ν X Ppc (P2) : Ψαψτ F1 5ΑντOνιο« : στωφανο« T2 (non vid. T1) F2 G X : <ντO-
νιο«/στωφανο« m (vide introd. III.3.1.1) 223–24 ξειροτονε.ται X m F1 P H K 224 πα-
τρι&ρξη« νικ,λαο« F1 224–25 παρελ%φ*η : κατεσξω*η F1 225 post δ" add. κα+ F1 K (m:
sic singularia mss.) 225–26 Δαμιανο4 το4 5Αγαρηνο4 (<γαρηανο4 L) : <γαρ\νο4 δαμ\ανο4
X 226 *ψγατωραν H 227 το4 Ζαο8τζα (τζαο8τζη« F2 : τζαο8τζη G : τζαο8τζα F1 K) :
τζαο8τζαν X 7κ τ8ποψ : 7= ;*οψ« H
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κλητ,ρια μ3 οϊση« α�γο8στη«. 32 vγ&γετο δ" ? βασιλε>« κ,ρην 7κ
το4 *ωματο« 5Οχικ:οψ Qραιοτ&την π&νψ Wν,ματι Ε�δοκ:αν, στωχα« κα+
<ναγορε8σα« κα+ γ%μα« α�τ%ν, 7= j« παιδοποι%σα« 9ρρενα πα.δαC 7φ5 �
τετελε8τηκεν κα+ α�τ3 κα+ τ� γεννη*ων. 33 7=Bν%σατο δ" ο@κ%ματα
ΛωBν ? βασιλε>« πλησ:ον τ2ν 4γ:Bν 5Αποστ,λBν κα+ ;κτισεν 7κε.σε
7κκλησ:αν περικαλλ� 7π 5 Wν,ματι τ�« προτωρα« α�το4 γψναικ,«, τ�«
4γ:α« Υεοφανο4«. Qσα8τB« ;κτισεν 7κκλησ:αν ε@« το>« λεγομωνοψ«
Τ,ποψ«, τ�ν Zγιον Λ&ζαρον, κατασκεψ&σα« α�τ3ν μον3ν <νδρε:αν
ε�νο8ξBν, ;ν*α κα+ τ� το4 4γ:οψ Λαζ&ροψ σ2μα κα+ Mαρ:α« τ�« Μαγ-
δαλην�« <νακομ:σα« <πω*ετο, ποι%σα« κα+ τ� 7γκα:νια τ�« α�τ�«
7κκλησ:α«. 34 <σξολοψμωνοψ δ" το4 στ,λοψ ε@« τ� κτ:σματα τ2ν
τοιο8τBν 7κκλησι2ν παρελ%φ*η 7ν Σικελ:E τ� Ταψρομωνιν �π� τ2ν
5ΑφρBν τK <μελε:E, μ»λλον δ" προδοσ:E Ε�στα*:οψ, δροψγγαρ:οψ τ2ν
πλοyμBν, κα+ Καραμ&λοψ 7κε.σε bντο«, κα+ Μιξα3λ το4 Ξαρ&κτοψ, γε-
νομωνη« πολλ�« σφαγ�« τ2ν ’ΡBμα:Bν. <νελ*,ντBν δ" α�τ2ν 7ν τK
π,λει παρ& τε το4 βασιλωB« κα+ το4 πατρι&ρξοψ 7λεγξ*ωντBν παρ�
Μιξα3λ το4 Ξαρ&κτοψ Q« προδ,τBν κατεκρ:*ησαν *αν&τ8. παρα-

230

235

240

§ 32: fort. mense Iun. vel Iul. a. 900 231 Eudocia Baiane obiit 12.4.901 237–38 ecclesia
S. Lazari inaugurata est fort. 4.5.902 (Mango, BZ 47 (1954), p. 8) § 34: Tauromenium captum est
1.8.902

§ 32: cf. ps.-Sym. 703.21–704.2; Vit. Euth. 63.11–16 § 33: cf. ps.-Sym. 703.7–10 (cf. Vit. Euth.
62.19) § 34: cf. ps.-Sym. 704.6–7

TL [F2]G[X][m] F1[E]H[K] 231 a τε]τελε8τηκεν TL [F2]G[X][m] EH[K] 240 ab Ε�στα*:οψ
TL [F2]G[X][m] EH

228 κλητ,ρια (sic F2 K) : κλητOρια G X m : κλειτ,ρια F1 : κλητο8ρια H 229 post *ωματο«
add. το4 F1 H K ?χικ:οψ T 230 παιδοποι%σα« (sic F2 m) : πα:δα πο:ησα« L : 7παιδο-
πο:ησεν X F1 P H K (vide introd. III.2.7, p. 82*) 9ρρενα : »ρεν ut vid. F1 πα.δα om. L (sed
vide supra) 7φ 5  � : 7π+ τ^ τ,κ8 δ" H K : <λλ� X : om. L 231 post γεννη*ων add. παρα-
ξρ�μα L δ" om. E ο@κ%ματα post βασιλε>« (l. 232) transp. F2 G 232 ΛωBν om. F2 G K
κα+ om. F2 G 7κε.σε : 7κε. m H K : om. F2 G : non adhib. X 234 *εοφαν2 X m H 7κκλησ:αν
(sic m) : κα+ X E : να�ν K : om. F2 G 235 Τ,ποψ« : Vτερον να�ν E (signo indicatur aliquid dees-
se) : τ,ποψ« περικαλ� H α�τ3ν om. F2 G X <νδρ2αν E H K 236 τ� om. F2 G τ�« om.
E 236–37 post Μαγδαλην�« add. τ�« <δελφ�« α�το4 E 237 post τ� add. τοιο4τα H
239 τοιο8τBν : α�τ2ν E : 4γ:Bν X : om. L Σικελ:E : σιττελ:α E τ� Ταψρομωνιν (ταψ-
ρομωνην T : ταψρομωνιον L F2 m H K : μαψρομωριον E) post 5ΑφρBν (l. 240) transp. E : τ2ν ταψ-
ρομενyBν X 240 post δ" add. τ� E δρο8γγαρο« E 241 post κα+ pr. add. το4 E
242 <νελ*,ντBν δ" α�τ2ν : <νελ*,ντε« δ" H 243 post π,λει add. κα+ <νακρινομωνBν E
παρ& τε (sic m (non adhib. X) : παρ� F2 : κα+ 7νOπιον H) το4 βασιλωB« κα+ το4 πατρι&ρξοψ :
om. L  7λεγξ*ωντε« H 244 Q« προδ,τBν (Q« προδ,ται H : om. E : non adhib. X) ante
7λεγξ*ωντBν (l. 243) exhib. L 244 *αν&τB κατεκρ:*ησαν L 244–45 παρακλη*ωντο« δ"
(κα+ παρακλη*ωντο« H) το4 βασιλωB« : παρακλη*ε+« δ" ? βασιλε>« E : παρ� το4 βασιλωB«C
παρακλη*ωντο« δ" L



284 Σ�ΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟ� ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟ� [Taf. 192 : Bekk. 274–76]

κλη*ωντο« δ" το4 βασιλωB« παρ� Νικολ&οψ πατρι&ρξοψ τ�ν *&νατον
σψνεξBρ%*ησαν, τψφ*ωντε« μ,νον κα+ δημεψ*ωντε« κα+ <ποκαρωντε« μο-
ναξο:, ? μ"ν Καρ&μαλο« ε@« τ� Πικριδ:οψ, ? δ" Ε�στ&*ιο« ε@« τ3ν μον3ν
τ2ν Στοψδ:οψ. 35 παρελ%φ*η δ" κα+ J Λ�μνο« J ν�σο« �π� τ2ν
5Αγαρην2ν α@ξμαλBσ:αν πολλ3ν πεποιηκ,τBν. 36 7ν τK προελε8σει
δ" τ�« Μεσοπεντηκοστ�« το4 βασιλωB« Λωοντο« <πελ*,ντο« ε@« τ�ν Zγι-
ον ΜOκιον κα+ ε@σοδε8οντο«, Hτε dλ*ε πλησ:ον τ�« σολωα«, 7=ελ*Oν τι«
7κ το4 9μβBνο« δωδBκεν α�τ�ν κατ� κεφαλ�« μετ� ’ρ&βδοψ @σξψρ»« κα+
παξε:α«, κα+ ε@ μ3 J φορ� τ�« ’ρ&βδοψ ε@« πολψκ&νδηλον 7μποδισ*ε.σα
διεξαψνO*η, παρεψ*> }ν το4 ζ�ν το4τον <π%λλα=εν. το4 δ" αSματο«
σφοδρ2« καταρρωοντο« 7κ τ�« το4 βασιλωB« κεφαλ�« ταραξ% τε κα+ φψ-
γ3 τ2ν <ρξ,ντBν γωγονε, κα+ πολλο+ 7ν τα8τL <πOλοντο. 37 ? δ"
<δελφ�« α�το4 5Αλω=ανδρο« προεφασ:σατο νοσηλε8εσ*αι κα+ ο� κατ�λ-
*εν 7ν τK ε@σ,δ8, Q« 7κ το8τοψ Aποπτον α�τ�ν γενωσ*αι τ3ν τοια8την
7πιβοψλ3ν α�τ�ν κατασκεψ&σαι. οϊτε ? ΣαμBν»« παρ�ν 7κε., <λλ5 dν
<πελ*�ν <γαγε.ν ΖB3ν 7ν τ^ παλατ:8 πρ�« τ� σψνε.ναι τ^ βασιλε..
κρατη*ωντο« δ" το4 δ,ντο« τ�ν βασιλωα κα+ 7=ετασ*ωντο« κα+ πολλ�«
βασ&νοψ« κα+ τιμBρ:α« �πομεμενηκ,το« 7π+ πολλ�« Jμωρα«, 7πε+ μηδωνα
κα*Bμολ,γει, τωλο« 7κκοπε+« α�το4 ξε.ρα« κα+ π,δα« 7κ&η 7ν τK το4 Nπ-
πικο4 Σφενδ,νLC κα+ ;κτοτε 7=εκ,πη J τοια8τη προωλεψσι«. 38 μετ� δω
τινα καιρ�ν <ν�λ*ε Μ&ρκο« ? σοφOτατο« ο@κον,μο« τ�« α�τ�« 7κ-

245

250

255

260

265

§ 35: Lemnus insula capta est a. 902 250 11.5.903

§ 35: cf. ps.-Sym. 704.8–9 § 36–38: cf. ps.-Sym. 704.10–705.10; Vit. Euth. 67.1–30

TL [F2]G[X][m] EH

245 Νικολ&οψ : το4 H 246 σψνεξOρησε E τψφ*ωντε« : τψφ*ωντε« δ" G : τψφλB*ωντε« E
δημεψ*ωντε« : κοψρεψ*ωντε« H 246–47 μοναξ2« E 247–48 ? δ" Ε�στ&*ιο« ε@« τ3ν μον3ν
τ2ν (το4 L F2 : τ2ν/τ� m : non adhib. X) Στοψδ:οψ om. H (τ2ν Στοψδ:Bν E) 248 πα-
ρελ%φ*η : κατεσξω*η E post δ" add. τ,τε H J pr. om. E 250 πεντηκοστ�« F2 H Λωον-
το« om. E H 251 dλ*ε – σολωα« : πλησ:ον τ�« σολα:α« ;φ*ασεν X 252 δωδBκεν : ;πλη=εν
H α�τ�ν : α�τ^ E post κατ� add. τ�« E H 253 post ε@« add. τ� F2 X E 254 διεξαψ-
νO*η, παρεψ*> : κα+ ξαψνB*ε.σα παρ5α�τ:κα E }ν : ο|ν F2 G το4 ζ�ν (το4 ζ�ν om. F2 G)
το4τον <π%λλα=εν : <πηλ&γη οoτο« το4 ζε.ν E 255 τε : δ" F2 G : om. X 256 γωγBνε
τ2ν <ρξ,ντBν H 7ν τα8τL : 7ντα4*α E 257–58 κα+ ο� κατ�λ*εν om. H 258 το8τοψ :
το4το E α�τ�ν om. H 259 α�τ�ν : α�τ2ν T 259–60 οϊτε (οϊτε δ" E : οϊτε γ�ρ H) ?
ΣαμBν»« (σαρμον»« T) – τ^ βασιλε. (τ�ν βασιλωα H) om. L 260 post ΖB3ν add. τ3ν καρ-
βονοχ:αν E πρ�« – βασιλε. om. F2 G post σψνε.ναι add. α�τ3ν E 261 κρατη*ωντο« –
δ,ντο« : κρατη*ε+« δ" ? πλ%=α« H κα+ 7=ετασ*ωντο« om. H 262 �πομεμενηκ�« H πολ-
λα.« Jμωραι« L 263 α�το4 om. E H 7κ&η : 7κα8*η E (quod transp. post Σφενδ,νL (l. 264))
265 φιλοσοφOτατο« F2 G 265–66 post 7κκλησ:α« add. cν G
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κλησ:α«, Y« dν <ναπληρOσα« το4 Μεγ&λοψ Σαββ&τοψ τ� τετρα�δην
το4 κψρο4 Κοσμ», κα+ 7ν τK τραπωζL τ^ βασιλε. σψνεστιOμενο« 7=ελι-
π&ρει τ�ν βασιλωα μ3 7κκοπ�ναι τ3ν Ψορτ%ν. το4 δ" βασιλωB« <παναι-
νομωνοψ ;φη ? Μ&ρκο«, Hτι προγεγραμμωνον dν παρ� το4 προφ%τοψ
Δαψ+δ το4 πα*ε.ν σε το4το, { δωσποτα. προεφ%τεψσε γ�ρ ε@πOνC Hσα
7πονηρε8σατο ? 7ξ*ρ�« 7ν τ^ 4γ:8 σοψ. κα+ 7νεκαψξ%σαντο οN μισο4ντω«
σε 7ν μωσ8 τ�« Ψορτ�« σοψ. κα+ δε. σε, { δωσποτα, <π� το4 ν4ν κρατ�σαι
τ3ν βασιλε:αν ;τη δωκαC Y δ3 κα+ γωγονεC τK γ�ρ α�τK JμωρE, 7ν — κα+
;λαβε, τK α�τK κα+ τελεψτg. 39 dν δ" ΖB3 J τετ&ρτη γψν3 το4 βα-
σιλωB« 7ν τ^ παλατ:8 μετ� το4 βασιλωB« 9στεπτο«. 40 το4 δ" βα-
σιλωB« πρ,κενσον ποιησαμωνοψ ε@« τ� 7μπ,ριον τ2ν Βοψτ:οψ πρ�« τ�
7γκαιν:σαι τ3ν μον3ν Ξριστοφ,ροψ πρBτοβεστιαρ:οψ α�το4 dλ*εν
<γγελ:α, Q« Hτι ? στ,λο« τ2ν 5Αγαρην2ν Zμα τ^ Τριπολ:τL <νωρξον-
ται κατ� ΚBνσταντινοψπ,λεB«. <ποστωλλει ο|ν ? βασιλε>« Ε�στ&*ιον
δροψγγ&ριον τ2ν πλοyμBν μετ� παντ�« το4 στ,λοψ κα+ τ2ν στρατη-
γ2ν κατ� το4 Τριπολ:τοψ, οp μ3 δψνη*ωντε« <ντιπαρατ&=ασ*αι <πε-
στρ&φησαν κεν2«. dλ*εν δ" bπισ*εν α�τ2ν ? Τριπολ:τη« κα+ ε@σ�λ-

270

275

280

§ 40: a. 904

270–71 Hσα – σοψ: Ps. 73(74).3–4 (;παρον τ�« ξε.ρ&« σοψ 7π+ τ�« �περηφαν:α« α�τ2ν ε@«
τωλο«, Hσα 7πονηρε8σατο ? 7ξ*ρ�« 7ν τ^ 4γ:8 σοψ. κα+ 7νεκαψξ%σαντο οN μισο4ντω« σε 7ν
μωσ8 τ�« Ψορτ�« σοψ, ;*εντο τ� σημε.α α�τ2ν σημε.α κα+ ο�κ ;γνBσαν.) § 39: cf. ps.-Sym.
705.11–12 278–79 ? – ΚBνσταντινοψπ,λεB«: cf. ps.-Sym. 705.13–14 279 <ποστωλλει –
§ 41: cf. ps.-Sym. 707.11–708.3

TL [F2]G[X][m] EH

266 το4 (τ2ι ut vid. Gac) – τ� (τ2 T) τετρα�δην : τ� τετραδ:B το4 μεγ&λοψ σαββ&τοψ E
τετρα�δην : τετρ&διον H : fort. scrib. τετρα�διν (sic in app. Tafel) 267 το4 βασιλωB« E
σψνεσ*ιOμενο« F2 X 269 Hτι : Q« E προγεγραμμωνον (-ον supra -B E) : προεγγε-
γραμμωνον (-α F2) F2 G 270 γ�ρ : δ" E : om. F2 G 271 post 7ξ*ρ�« add. σοψ H σοψ om.
G 272 δε. : δ� T H (δε. σε : δ� σαι H) { δωσποτα post ν4ν transp. F2 G : post κρατ�σαι
transp. X 273 τ�« βασιλε:α« X H τK (sic X, sed aliter) : 7ν L F2 G m E κα+ alt. om. E
274 τK : 7ν G E post τελεψτg add. μετ� δωκα ξρ,νοψ« L J om. E 274–75 το4 βασιλωB«
γψν3 H 274–75 post βασιλωB« add. J καρβBνοχ+« 9στεπτο« E 275 μετ� om. E
9στεπτο« : <στεφ%« L : om. E (sed vide supra) 275–76 πρ,κενσον δ" το4 βασιλωB« E
276 πρ,κεψσον H ποι%σαντο« H 7μπορε:ον T τ2ν : το4 E Βοψτ:οψ : βοψτ:Bν F2 :
βBτ:οψ G : non adhib. X 277 <νακαιν:σαι E Ξριστοφ,ροψ (ξριστοφ,ροψ το4 L) – α�το4 :
το4 πρBτοβεστιαρ:οψ α�το4 ξριστοφ,ροψ E  post α�το4 add. Dτι« 7πWν,ματι τ�« *εομ%-
τορο« παρ5 α�το4 κα*ιδρ8σ*η L 278 ? om. E H 278–79 <νωρξονται (quod post
ΚBνσταντινοψπ,λεB« (l. 279) transp. F2 : <νωρξBνται T) : <νωρξεται m E H : <πωρξεται X
279 post κατ� add. τ�« E 280 τ2ν πλοyμBν (sic F2 X) : το4 πλοyμοψ T m H 281 οp : ε@ E
<ντιπαρατ&=ασ*αι : <ντ+ το4 παρατ&=ασ*αι T 281–82 <ντεστρ&φησαν E 282 κενο: m
E H δ" om. E bπισ*εν : κατ,πιν L : ;μπροσ*εν F2 G : non adhib. X m ? Τριπολ:τη« om.
F2 G 282–83 ε@σ�λ*εν : dλ*εν H



286 Σ�ΜΕ�Ν ΜΑΓΙΣΤΡΟ� ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΕΤΟ� [Taf. 193–94 : Bekk. 277–78]

*εν ;νδο*εν τ�« 5Αβ8δοψ μωξρι Παρα:οψ. το4το μα*�ν ? βασιλε>« 7ν
μεγ&λL <*ψμ:E κα+ περιστ&σει γωγονε κα+ <ποστωλλει ’ Ιμωριον πρBτ-
ασηκρ�τιν κεφαλ3ν το4 στ,λοψ κατ� το4 Τριπολ:τοψ, μ3 τολμOντBν
μηδ,λB« πλησι&σαι τ^ στ,λ8 τ2ν 5Αγαρην2ν. το.« δ" το4 Υεο4
κρ:μασιν <ντεστρ&φη ? α�τ�« ΛωBν ? Τριπολ:τη« κα+ <π�λ*εν 7ν
Υεσσαλον:κL κα+ τα8την 7πολι,ρκησε κα+ παρωλαβεν Zμα τ^
στρατηγ^ α�τ2ν Λωοντι τ^ Ξατζιλακ:8, ποι%σα« πολλ3ν σφαγ3ν κα+
α@ξμαλBσ:αν. 41 ’ Ροδοφ8λλη« δω τι« κοψβικοψλ&ριο« dν <ποσταλε+« 7ν
Σικελ:E δι� ξρε:αν τιν� ;ξBν με* 5 Ψαψτο4 ξρψσ:ον λ:τρα« ρ'. νοσ%σα« δ"
κατ� τ8ξην 7ν τK ?δ^ ε@σ�λ*εν 7ν Υεσσαλον:κL πρ�« τ� λο8σασ*αι κα+
<νακτ%σασ*αι Ψαψτ�ν κα+ 7κρατ%*η παρ� Λωοντο«. διερξ,μενο« δ" Σψ-
με�ν <σηκρ�τι«, ? μετ� τα4τα γεγον�« πατρ:κιο« κα+ πρBτασηκρ�τι«,
<νελ&βετο τ, τε ξρψσ:ον κα+ τ� δ2ρα, Zπερ εiασε ’Ροδοφ8λλη« 7ν τK
?δ^, δι5 6 πολλ� βασανισ*ε+« 7τελε8τησεν. το4 δ" Τριπολ:τοψ βοψ-
λομωνοψ τ3ν π,λιν καταστρωχαι μα*�ν Σψμε�ν δηλο. α�τ^ λαβε.ν
ξρψσ:ον κα+ τα8την 7»σαιC Yν κα+ πε:σα« κα+ λαβ�ν λ,γον σψνεφOνησε
δο4ναι τ� ξρψσ:ον τ^ Τριπολ:τL το4 τ3ν π,λιν 7»σαιC Y δ3 κα+ γωγο-
νε. 42 ΣαμBν»« δ" προφασισ&μενο« 7π+ τ3ν μον3ν α�το4 τ� Σπε.ρα

285

290

295

300

288 Thessalonica capta est 31.7.904 § 42: fuga Samonae fort. mense April. a. 904 vel mense
April. a. 905

§ 42–44: cf. ps.-Sym. 708.4–18

TL [F2]G[X][m] EH

283 ;νδο*εν τ�« 5Αβ8δοψ om. F2 G τ�« 5Αβ8δοψ μωξρι : μωξρι τ�« <β8δοψ κα+ το4 H
Παρα:οψ (sic X) : το4 παλα:οψ F2 : παρε:οψ m H : κα+ το4 παρ:ο« E 284 κα+ περιστ&σει om.
F2 G Jμωριον T E 284–85 πρBτασηκρ�τιν : πρBτασικρ:την T G (α�σικρ:την G) :
<σψγκρ:την F2 : πρBτασεγκρyτην X : πρBτασψγκρ:την E H 285 τολμOντBν (sic m) : τολ-
μOντB T : τολμOντε« δ" F2 : τολμ2ντο« δ" X : τολμ2ντε« E : τολμ,ντα H 286 μηδ,λB« om.
E το4 στ,λοψ E 287 <ντεστρ&φη (sic m) : <πεστρ&φη F2 G X H ΛωBν ? om. E
288 τα8την : τα4τα E 7πολι,ρκησε : 7πι,ρκισε T 289 α�τ2ν : α�το4 G : om. F2 X E
Ξατζιλακ:8 (-ηλα- H) : ξατζηλικ:8 F2 G X (-ιλι- G) : ξαζατζηλ&κη E κα+ ποι%σα« F2 G
290 ’ Ροδοφ8λλη« : eοδοφ8λη« T H : eοδοφ8λι« G : eBδοφ8λλο« E κοψβοψκοψλ&ριο« E
290–91 7ν Σικελ:E om. E H 291 τινα ξρε:αν E μετ 5  α�το4 E ρ' : ξιλι&δα« ρ ut vid. H
293 Ψαψτ�ν : α�τ�ν F2 H post Λωοντο« add. το4 τριπολ:τοψC μα*�ν Hτι ξρψσ:ον ? eBδο-
φ8λλη« 7πιφωρεταιC πολλ� βασαν:σα« <πωκτεινε, μ3δ"ν ;ξειν διατι(?)ν,μενονC ;τψξε γ�ρ
το4το 7ν τ� ?δ2, <πολιπOν L δ" om. F2 G 294 <σηκρ�τι« : <σικρ:τη« T : <σψγκρ:τη«
F2 E H : α�σικρητ G (fort. pro πρBτασικρ%τι«) : <σηκρ:τη«/<σηκρ%τη« m : non adhib. X
? – πρBτασηκρ�τι« om. T L πρBτασηκρ�τι« (πρBτασηκρ�τι«/πρBτασηκρ%τη« m) :
ασψκρ:τη« F2 : α�σικρητ G (fort. pro πρBτασικρ%τι«) : πρBτο<σψγκρ:τη« E : πρBτασψγκρ:τη«
H : non adhib. T L X 295 <νελ&βετο τ, : <νωλαβε τ" τ� E ’ Ροδοφ8λλη« : eοδοφ8λλο« E :
eοδοφ8λη« T G H 296 δι5 6 : κα+ F2 G m : δι� το4το H : non adhib. X πολλ�« E 297 post
μα*�ν add. δ" E α�τ^ : α�τ�ν G E : α�τ� H 298 τα8την : τα4τα E 298–99 Yν – 7»σαι
om. X m E (homoeotel.) (vide introd. III.3.1.1) 299 τ� om. F2 G τ^ : τ� H
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7=ελ*ε.ν, τ3ν 7ν τ^ Δαματρ> ο|σαν, φψγK 7ξρ%σατο Zμα ξρ%μασι κα+
Sπποι« α�το4, το>« Sπποψ« το>« δημοσ:οψ« κατ 5 <λλαγ3ν <γκψλοκο-
π2ν. το4το μα*�ν ? βασιλε>« <ποστωλλει bπισ*εν α�το4 Βασ:λειον
Ψταιρει&ρξην, τ�ν Καματερ,ν, κα+ ΓεOργιον τ�ν Κρην:την το4 καταλα-
βε.ν α�τ,ν. το4 δ" ΣαμBν» τ�ν 6Αλψν βοψλομωνοψ διαπερ»σαι κατωλαβεν
α�τ�ν Νικηφ,ρο« δροψγγ&ριο«, ? λεγ,μενο« Καμιν»«, ο�κ 72ν α�τ�ν
διαπερ»σαι. 7πε+ δ" πολλ� ? ΣαμBν»« �πισξνε.το κα+ ο�κ ;πει*εν,
προσωφψγεν ε@« τ� Σιριξ» ε@« τ�ν τ:μιον σταψρ�ν προφασισ&μενο«, Q«
δι� π:στιν το4 σταψρο4 7ληλ8*ει. 43 καταλαβ�ν ο|ν ΚBνσταντ.νο« ?
το4 Δοψκ�« κα+ το4τον <ναλαβ,μενο« �πωστρεχεν 7ν τK π,λει. προσω-
τα=ε δ" ? βασιλε>« α�τ�ν μ"ν φψλ&ττεσ*αι 7ν τK ο@κ:E Β&ρδα το4 κα:σα-
ρο«. vρOτησε δ" ΚBνσταντ.νον το4 Δοψκ�« περ+ α�το4 κα+ μα*Oν, Q«
<λη*2« 7ν Σψρ:E ;φεψγε, παρηγγ8ησε τ^ Δοψκ+ μ3 ε@πε.ν το4το 7νOπι-
ον τ�« σψγκλ%τοψ, Hτε παρ5 α�το4 7ρBτη*K, <λλ5 Hτι δι5 ε�ξ3ν <π�λ*εν
7ν τ^ ΣιριξgC _*ελε γ�ρ ? βασιλε>« <ποσψνοχισ*�ναι α�τ^. 44 προσ-
καλεσ&μενο« ο|ν ΚBνσταντ.νον το4 Δοψκ�« ;μπροσ*εν τ2ν 7ν τωλει
;φηC οAτB« ;ξει« Υε�ν κα+ τ3ν κεφαλ%ν μοψC ;φεψγεν ? ΣαμBν»« P ο�ξ:;
? δ" Q« ε@π�ν πρ,τερον τ^ βασιλε. μ3 ?ρκισ*�ναι κα+ τ� κελεψ,μενον
ε@πε.ν, <κο8σα« το>« Hρκοψ« 7=ε.πεν 7νOπιον π&ντBν, Hτι ε@« Σψρ:αν
;φεψγε. μετ 5 Wργ�« δ" το4 βασιλωB« το4τον <ποπεμχαμωνοψ 7πο:ησε
ΣαμBν»« μ�να« τωσσαρα« 7ν τ^ οiκ8 το4 Β&ρδα. <ποσψν,χισε δ" 7ν
τK α�τοκρατορ:E το4 βασιλωB«. 45 7φ&νη δ" τ,τε κα+ κομ%τη« <στ3ρ

305

310

315

320

§ 45: cometes visus est fort. a 16.5.905

§ 45: cf. ps.-Sym. 708.19–21

TL [F2]G[X][m] EH

301 διελ*ε.ν E Δαματρ> : δαματρ+ E : δαματρ8η H 302 κατ 5  : ε@« L 302–03 <γκψλοκο-
π2ν : <γκψλοκ,πτBν F2 : <γκψλοκ,πBν G : <γκψλοκοπο4σιν X 303 το4το μα*�ν : τοψτ F2 :
το4τον μα*�ν G Hπι*εν T 304 Καματερ,ν : καματηρ,ν L F2 X m E H Κρην:την :
κρην%την L X : κριν%την F2 E H : κριν:την G : κρην%την/κρην:την/κριν%την m 305 τ�ν
6Αλψν (τ�ν 6Αλψν : 9λλην E) βοψλομωνοψ : βοψλομωνοψ τ�ν 9λην H 306 ο�κ 72ν : κα+ ο�κ 7» E
307 δ" πολλ� ? ΣαμBν»« (sic m) : δ" ? σαμBν»« πολλ� F2 G E H : πολλ� δ" ? σαμBν�« X
post �πισξνε.το add. α�τ2 L 308 τ� Σιριξ» : τ�ν σιριξ» T : τ�ν σιριξ� L : τ(…) σψριξ� F2 :
τ� σιριξ� G : τ� σψραξ» X : τ� σιριξ»/σψραξ»/σ8ριξα m : τ� σψριξ� E : τ�ν eιξ»ν H
309 ο|ν om. E 310 δοκ�« H 311 δ" bis exhib. E 311–12 ο@κ:E Β&ρδα (β&ρδοψ E) το4
κα:σαρο« : το4 β&ρδα κα:σαρο« ο@κε:α H 312 post δ" add. τ�ν T E δοκ�« H 313 ;φψγεν
F2 X E παρηγγ8ησε : παρεγγ8ησε F2 E : παρεγγε:λατο X το4το : α�τ^ H  314 vρB-
τ%*η E <λλ5 Hτι : <λλ� E 315 Σιριξg : σψραξ& X : eιξg H _*ελε (dλ*ε F2 X) γ�ρ : dλ*εν δ"
E α�τ�ν E 316 το4 Δοψκ�« : τ�ν το4 δοψκ�« L X : τ�ν δο4καν E H 317 ;ξει« : Vξη« τ�ν F2
: ;ξει« τ�ν E : ;ξει τ�ν H μοψ : σοψ L ;φψγε L F2 X οϊ E 318 εhπεν F2 G 320 ;φψγε L F2
X 321 μ�να« τωσσαρα« (τωσσαρα E) post Β&ρδα (β&ρδοψ E) transp. E <ποσψν,χισε (<πB-
L) : <πεσψν,χισεν F2 G X m E : <ποσψνOχειζε H 321–22 <ποσψν,χισε – βασιλωB« : κα+
πολλ� <πεσψν,χισεν E 322 post κα+ (κα+ om. E) add. ? (Q F2) F2 G
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τ�« <κτ.να« 7π+ <νατολ3ν πωμπBν κα+ φαιν,μενο« 7ν Jμωραι« κα+ νψ=+
τεσσαρ&κοντα. 46 γωγονε δ" ΣαμBν»« πατρ:κιο« <π� τ�« α�το4 φψ-
γ�«. 47 7γωννησε δ" ΛωBν ψN�ν ΚBνσταντ.νον <π� ΖB�«, τ�« τετ&ρτη«
α�το4 γψναικ,«. 7βαπτ:σ*η δ" τ� Zγια Φ2τα �π� Νικολ&οψ πατρι&ρ-
ξοψ 7ν τK Μεγ&λL 7κκλησ:E, δε=αμωνBν α�τ�ν 5Αλε=&νδροψ βασιλωB« κα+
ΣαμBν» πατρικ:οψ κα+ τ2ν 7ν τωλει π&ντBν. 48 γωγονε δ" κα+ J Κ8φη
γηροκομε.ον τ,τε διBξ*εισ2ν τ2ν Ψταιρ:δBν. 49 ε�λογ%*η δ" ΛωBν ?
βασιλε>« κα+ ΖB3 μετ� τ3ν Ψορτ3ν παρ� ΥBμ» πρεσβψτωροψ, Y« κα+
κα*Lρω*η. <νηγ,ρεψσε δ" τ3ν α�τ3ν ΖB3ν ε@« α�γο8σταν, κα+ δι� το4το
τ�ν βασιλωα ? πατρι&ρξη« 7κOλψσεν ε@« τ3ν 7κκλησ:αν ε@σωρξεσ*αιC H*εν
δι%ρξετο <π� το4 δε=ιο4 μωροψ« μωξρι το4 μητατορικ:οψ, μηδ,λB« ε@« τ�
κατ� σψν%*ειαν διερξ,μενο«. 50 προεβλ%*η δ" ΣαμBν»« παρακοιμO-
μενο« δι� τ� εhναι τ^ βασιλε. σψνεργ�« πρ�« π»σαν παρανομ:αν
κα+ κακ:αν, κα+ κατ� τ�« 7κκλησ:α« _ρ=ατο μελετ»νC προσκαλεσ&μενοι
γ�ρ Νικ,λαον πατρι&ρξην Φεβροψαρ:οψ μην�« πρOτL κα+ πολλ�

325

330

335

§ 47: Constantinus VII. Porphyrogenitus natus est fort. 17./18.5.905 vel fort. mense Sept. eiusdem
anni (sic Jenkins, DOP 19 (1965), p. 109) et baptizatus est 6.1.906 § 49: Leo VI. Zoem Carbonop-
sinam uxorem duxit fort. mense April. exeunte vel ca. mensem Iun. a. 906 336–42 Nicolaus pa-
triarcha abdicavit 1.2.907, et Euthymius patriarcha factus est fort. exeunte mense Feb. a. 907

§ 46–47: cf. ps.-Sym. 708.22–709.2; Vit. Euth. 71.8–26 (§ 47) § 49: cf. ps.-Sym. 709.3–8; Vit.
Euth. 109.32–111.1; 113.14–27; cf. etiam 75.15–25; 71.27sqq.; 75.25sqq. § 50: cf. ps.-Sym.
709.9–21; Vit. Euth. 83.22–104.11

TL [F2]G[X][m] EH

323 <νατολ3ν (<νατλ F2) : <νατολ�« X : <νατολ�« H φαιν,μενο« : φαιν,μενον L : φαινομωνα«
F2 : φερ,μενο« X 324–25 γωγονε – φψγ�« om. F2 G 325 δ" om. G ψN�ν (ψN2ν T) – ΖB�« :
<π� τ�« ζB�« τ�« καρβBνοχ:δο« E 326 post γψναικ,« (γαμετ�« G) add. πα:δα E
7βαπτ:σ*η δ" : κα+ 7βαπτ:σ*η E το.« 4γ:οι« φOτοι« H 327 post 7κκλησ:E add. Wνομασ*ε+«
κBνσταντ:νο« E δε=αμωνBν α�τ�ν (α�τ2ν T F2) : δε=αμωνοψ α�τ�ν X H <λω=ανδρο« ? βα-
σιλε>« E ( 5Αλε=&νδροψ βασιλωB« per comp. F2 G) 328 σαμBν»« F2 G E 328–29 πατρικ:οψ
(πατρ:κιο« G E) – Ψταιρ:δBν om. F2 328–29 γωγονε – Ψταιρ:δBν om. L G (cf. supra F2 : quod
exhib. X m) 328 J Κ8φη : J κ8φει T : οN κ8φοι E 329 διBξ*ε+« E 329–30 ε�λογ%*η – βα-
σιλε>« : γωγονεν δ" τ�ν βασιλωα ε�λογη*�ναι G : 7γωνετο δ" τ�ν βασιλωα ε�λογη*�ναι F2
329 δ" om. T L 330 κα+ ΖB3 (sic X) : μετ� ζB�« F2 G m : om. spatio relicto L post μετ� add.
δ" E κα+ alt. om. F2 G H 331 ε@« om. L E 332 τ�ν – 7κOλψσεν : τ�ν βασ:λειον 7κOλψσεν ?
πατρι&ρξη« E : 7κ,λλησεν ? πατρι&ρξη« τ�ν βασιλωα H 7κOλψσεν post 7κκλησ:αν transp.
F2 G ε@σωρξεσ*αι ε@« τ3ν 7κκλησ:αν H post 7κκλησ:αν add. μ3 E 333 <π� (sic F2 X m) :
7π+ T L μωξρι το4 μητατορικ:οψ (μηταρικ:οψ T : μιτατBρικ.οψ L : μιτατορ:οψ F2 : μιτατο-
ρικ:οψ G : μητατBρικ:οψ m : μιτατBρ:οψ E) om. X τ� : τ3ν E 334 post δ" add. ? L
335 σψνεργ�« : σψνεργ2« T : σψνεργ�ν F2 336 κα+ alt. – 7κκλησ:α« hic om. E (vide infra)
_ρ=ατο (sic F2 X m) : _ρ=αντο (εiρ=αντο T) T H post _ρ=ατο add. δ" κατ� τ�« 7κκλησ:α« E
(cf. supra) προσκαλεσ&μενοι ((F2 per comp.) sic X m) : προσκαλεσ&μενο« T H 337 γ�ρ : δ"
E Φεβροψαρ:οψ (H per comp. : φεψροψαρ:B F2) μην�« πρOτL : φεψροψαρ:B μην+ α' X : μην+
φεψροψαρ:B, πρOτη m E πρOτL : πρ2την T : τK α L
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λιπαρ%σαντε« δεξ*�ναι, 7πε+ πε.σαι ο�κ vδψν%*ησαν, <π� το4
κλητορ:οψ δι� το4 Βοψκολωοντο« 7ν πλο:8 μικρ^ 7μβιβ&σαντε«
διεπωρασαν 7ν τK ’Ηρ:E, <φ5 j« πεζK μωξρι Γαλακριν2ν μ,λι« <πlει, ξι,-
νο« 7πικειμωνη« πολλ�«. ξειροτονε.ται δ" <ντ 5 α�το4 Ε�*8μιο« σ8γκελλο«
ε@« πατρι&ρξην, <ν3ρ Nεροπρεπ3« 7γκρατ%« τε κα+ ε�λαβ3« π&νψC Hν φα-
σιν καταδω=ασ*αι το4το 7= <ποκαλ8χεB« *ε:α«, Q« το4 βασιλωB« βοψ-
λεψομωνοψ αSρεσιν κα+ ν,μον 7κ*ε.ναι το4 ;ξειν 9νδρα τρε.« γψνα.κα« κα+
τωσσαρα«, πολλ2ν ε@« το4το λογιBτ&τBν <νδρ2ν σψνεργο8ντBν α�τ^.
51 5 Ιοψν:8 δ" μην+ προσεκλ%*η ΛωBν ? βασιλε>« παρ� ΚBνσταντ:νοψ
το4 Λιβ�« 7ν τK μονK α�το4 τK οϊσL 7ν τ^ Μερδοσ&γαρι το4 ποι�σαι
τ� 7γκα:νια κα+ <ριστ�σαι. κα+ γωγονεν 9νεμο« ? λεγ,μενο« Λ:χ, VB«
τρ:τοψ σφοδρ2« φψσ%σα« σψσσε:σα« τε κα+ δον%σα« ο@κ%ματα κα+
7κκλησ:α«, mστε π&ντα« φε8γειν 7ν �πα:*ροι« τ,ποι« λωγοντα« σψντω-
λειαν κοσμικ3ν εhναι, ε@ μ3 J το4 Υεο4 φιλαν*ρBπ:α δι5 bμβρBν ;παψσε
τ3ν τοια8την *ρα4σιν. 52 προεβ&λετο δ" ? βασιλε>« ’ Ιμωριον, λογο*ωτην
το4 δρ,μοψ, κεφαλ3ν π&ντBν τ2ν πλοyμBν 7=ελ*,ντο« το4 στ,λοψ τ2ν
5Αγαρην2ν κατ� ’ΡBμα:Bν. 7δω=ατο δ" κα+ 5Ανδρ,νικο« ? Δο>= δι� κε-
λε8σεB« σψνεισελ*ε.ν ’ Ιμερ:8 λογο*ωτL 7ν το.« πλο:οι« κα+ καταπολεμ�-

340

345

350

355

§ 51: mense Iun. a. 907 § 52: expeditio Himerii logothetae a. 905 (Jenkins, DOP 19 (1965),
p. 110–111) vel 906 (Tougher 1997, p. 209, n. 99)

§ 51: cf. ps.-Sym. 709.22–710.3 § 52–53: cf. ps.-Sym. 710.4–17; Vit. Theoctistae 225D–E; De
Cerim. II.44

TL [F2]G[X][m] EH

339 7ν : 7μ T (sic ut vid. T) G 7πιβ&σαντε« H 340 δ\επωρασεν E ’Ηρ:E scripsi : Nρ:α T G :
vρ:α L m H : ?ρε:α F2 : @ρ:E X : Nερε.α E πεζK : πεζο+ E Γαλακριν2ν : γαλακρην2ν L : γα-
λακρ:νBν G : γαλαγγριν2ν H μ,λι« : σ>ν μ,ξ*8 H <πlει : <π:ει F2 : <πε:η X E H : <π:η
m 341 δ" om. F2 H 342 ε@« πατρι&ρξην : πατρι&ρξη« E : om. F2 G post πατρι&ρξην
add. Y« κα+ τ�ν πορφψρογωνητον στωφει κBνσταντ.νον 7ν τK τ�« πεντηκοστ�« JμωρE H
7γκρατ%« τε (τε : δ" G : om. F2) om. X ε�λαβ3« : ε�σεβ3« H 343 το4το : το4τον X E H 7=
om. F2 G X *ε:α« – βασιλωB« om. F2 H (homoeotel.) 343–44 βοψλομωνοψ E H 344 ν,μB
E 7κ*ε.ναι : *�ναι L 9νδρα : 9νδρα« F2 X : τ�ν 9νδρα E 344–45 τρε.« γψνα.κα« (γψνα.κα«
τρε.« X m) κα+ (P κα+ H : P F2 G X m) τωσσαρα« : τρε.« κα+ τωσσαρα« γψνα.κα« L 345 ε@« το4-
το : 7ν το8τBι L λογιBτ&τBν : λογ\κοτ&τBν E : 4γ:Bν H α�τ^ : α�τ�ν F2 G 346 5 Ιοψ-
ν:8 (-οψ fort. H) δ" μην+ : @οψν:οψ δ" μην�« F2 E προεβλ%*η E 347 λιμ�« H τ^ : τ� E
Μερδοσ&γαρι (-η H) : μερδBσ&γαρι T : μερδησ&γαρ\ E το4 alt. (sic F2) : το4το G : τα8τη« X
: το4 τε m 348–49 Λ:χ, VB« τρ:τοψ (τρ:τοψ τοψ H) : λ:χεB«C τρ:τον E 349–50 ο@κ%ματα
κα+ 7κκλησ:α« : τ� *εμωλια τ2ν ο@κημ&τBν κα+ τ2ν 7κκλησι2ν H 350 π&ντα« : π»ντα T :
π&ν π&ντα« H 351 J om. E 352 *ρα4σιν : καταιγ:δα L προεβ&λλετο F2 G X m H
’ Ιμωριον : Jμωριον T H : Jμωρην L 353 post δρ,μοψ add. κα+ L κεφαλ3 E πλο:Bν E 7=-
ελ*,ντο« το4 (το4 (sic X m) : δ" το4 F2 : δ" G: om. T, fort. recte) στ,λοψ : 7=ελ*,ντBν τ2ν
στ,λBν E : δι� τ� 7=ελ*ε.ν στ,λον H 354 post κατ� add. τ2ν T δ" κα+ : δ" H : om. E ?
om. E 355 σψνεισελ*ε.ν : σψνελ*ε.ν F2 G m E H, fort. recte : 7λ*ε.ν X Jμερ:B T κα+ om. E
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σαι το>« 5Αγαρηνο8«. ? δ" ΣαμBν»« dν <δι&λλακτο« 7ξ*ρ�« 5Ανδρον:κοψ
κα+ πολλ� κατ 5 α�το4 διηνεκ2« σψνεσκε8αζε κα+ 7μηξαν»το κακ2σαι
τ�ν 5Ανδρ,νικον παντ+ τρ,π8 κα+ π&σL σποψδK διαμηξανOμενο« <π�
τ�« α�το4 φψγ�«. �πωβαλε δω τινι γρ&χαι τ^ 5Ανδρον:κ8 κρ8φαC μ3
ε@σωλ*L« ε@« τ� καρ&βια κα+ κρατη*K« παρ� ’ Ιμερ:οψ. ? γ�ρ ΣαμBν»« �πω-
*ηκε τ^ βασιλε. το4 κρατη*�να: σε κα+ τψφλB*�ναι παρ5 α�το4. 53

πολλ� δ" προτρεπομωνοψ ’ Ιμερ:οψ 5Ανδρ,νικον ε@σελ*ε.ν 7ν το.« πλο:οι«
κατ� τ2ν 5Αγαρην2ν <πεσκ:ρτησε, τ2ν 5Αγαρην2ν 7πικειμωνBν. ’ Ιμωριο«
δ" μ,νο« 7ν JμωρE το4 4γ:οψ ΥBμ» σψμβαλ�ν π,λεμον μετ� τ2ν
5Αγαρην2ν μεγ&λην ν:κην ε@ργ&σατο. το4το μα*�ν 5Ανδρ,νικο« <πο-
γνο>« Zμα σψγγενωσι κα+ <ν*ρOποι« α�το4 <πελ*�ν 7κρ&τησε κ&στρον
τ3ν Καβ&λαν, ε@« τελε:αν <ποστασ:αν 7λ*Oν, Q« ε@πε.ν κα+ ΣαμBν»ν
πρ�« τ�ν βασιλωαC ο�κ ;λεγον, { δωσποτα, <ντ&ρτην εhνα: σοψ τ�ν Δο4-
καν; 54 παρεψ*> δ" <πωστειλεν ? βασιλε>« Γρηγορ»ν δομωστικον τ2ν
σξολ2ν, τ�ν 7πιλεγ,μενον 5 Ιβηρ:τζην, σψμπεν*ερ�ν bντα 5Ανδρον:κοψ,
καταπολεμ�σαι α�τ,ν. μα*�ν δ" το4το 5Ανδρ,νικο«, κα+ Q« ? πα-
τρι&ρξη« Νικ,λαο« τ�« 7κκλησ:α« 7=εO*η, προσωφψγε το.« 5Αγαρηνο.«
Zμα το.« σψγγενωσι κα+ τωκνοι« κα+ φ:λοι« 7=εληλψ*,σι τ,τε κατ�

360

365

370

364 6.10 (de anno vide supra) 371–72 fuga Andronici Ducae fort. vere a. 907 (post abdicatio-
nem Nicolai patriarchae mense Feb. 907)

365 sqq. (de rebellione Andronici Ducae): cf. Vit. Euth. 69.4–71.6 (et sqq.: de aliis fontibus vide
etiam Karlin-Hayter, p. 190) § 54–57: cf. ps.-Sym. 710.18–711.14

TL [F2]G[X][m] EH

356 <δι&λλακτο« : δ\&λεκτο« E 357–58 κα+ pr. – 5Ανδρ,νικον (9νδρα H) om. E 357 σψνε-
σκε8αζε κα+ : σψσκεψ&ζBν L : κατεσκε8αζεν κα+ X H 358 π&ντα τρ,πB κα+ π»σαν σποψ-
δ3ν E μηξανO[… L 359 �πωβαλε (sic F2 m) : �πωβαλλε G H : �πωρβαλλε X τινι : τ\να
X E 360 ε@σωλ*L« (-ει« T) : ε@σελ*ε.ν X H καρ&βια : πλο.α E κρατη*K« (-�ι« G) : κρατη*ε.«
T L H : κρατη*ε+« F2 E : κρατη*� X : κρατη*�«/κρατη*ε.« m παρ� ’ Ιμερ:οψ (Jμερ:οψ T) : περ+
σο4 το4 Jμερ:οψ σψσκεψ3ν κατεργαζομωνοψ H 361 σε κα+ τψφλB*�ναι om. H 362 δ" om.
E Jμερ:οψ T το.« om. H 363 τ2ν pr. om. E <πεσκ:ρτησε (<πεσκ:ρτησε, τ2ν 5Αγα-
ρην2ν om. G (homoeotel.)) – 7πικειμωνBν : α�τ�« δ" ο�κ v*ωλησεν ε@σελ*ε.ν X : om. E
363–64 ’ Ιμωριο« (Jμωριο« T) δ" μ,νο« : Jμερ:οψ δ" μ,νοψ E 364 Jμωραι« H μετ� : κατ� H
366 κα+ <ν*ρOποι« om. G 7κρ&τησε : 7κρ&τει τ� E 367 Καβ&λαν : καββ&λαν G : καβ&λλαν
X m 367 ΣαμBν»ν : σαμBν� L : σαμBν�« E 368 σοψ om. L X 368–69 δο4κα T L
369 δ" om. G <ποστωλει E γρηγ,ρ\ον E 370 5 Ιβηρ:τζην : Jκηρ:τζη E σψμπεν*ερ�ν
(sic F2) : σψμπε*ερ�ν T L : σψμπε*ερ2 X : σψμπεν*ερ�ν/σψμπε*ερ�ν m : σψνπεν*ερ�ν H
bντα 5Ανδρον:κοψ : α�το4 H 371 post το4το add. ? E 372 7=εO*η (sic m) : 7=Oσ*η F2 G (G
non certe vid.: 7=εOσ*η Bekker) E H : 7=Bρyσ*η X το.« om. L H 373 σψγγενε4σι X H
τωκνοι« κα+ φ:λοι« : φ:λοι« κα+ τωκνοι« X : φ:λοι« κα+ τωκνοι« πανοικε. H 7=εληλψ*&σι ut vid. L
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’ ΡBμα:Bν, κα+ <πεδωξ*η παρ� τ^ <μερμοψμνK μεγ&λB«. 55 7λψπε.το
δ" ΛωBν ? βασιλε>« δι� τ�ν 5Ανδρ,νικον κα+ πολλ&κι« 7βοψλε8ετο
<ποστε.λαι α�τ^ λ,γον 7νψπ,γραφον, Y κα+ Υε,φιλο« δι� τ�ν Μανοψ-
3λ 7πο:ησε. σψνεβοψλε8σαντο δω τινε« τ^ βασιλε. φιλοφρονη*�να: τινα
τ2ν το4 πραιτBρ:οψ Σαρακην2ν κα+ <ποσταλ�ναι 7ν Σψρ:E μετ�
λ,γοψ 7νψπογρ&φοψ. το4το δ3 κα+ πεπο:ηκεν ? βασιλε8«, γρ&χα« δι�
κινναβ&ρεB« κα+ <ποστε:λα« μετ� ξρψσοβοψλ:οψ ;νδο*εν φατλ:οψ
βραξωο« τρ&κτοψ. 56 7=ελ*,ντο« δ" το4 Σαρακηνο4 <π� το4 βασιλωB«
προσκαλεσ&μενο« ΣαμBν»« εhπεν α�τ^C οhδα«, τ: κρατε.«; το4το ε@π�ν
δι� τ�ν κηρ,νC τ3ν <πOλειαν τ�« Σψρ:α«. κα+ δο>« α�τ^ ξρ%ματα κα+
δ2ρα παρ%γγειλε το4το βαλε.ν ε@« τ�« ξε.ρα« το4 ο�ζ�ρ. ? δ" <πελ*�ν
το4το πεπο:ηκεν. 7κρατ%*η δ" 5Ανδρ,νικο« κα+ 7δεσμε8*η μετ� π&ντBν
τ2ν σψγγεν2ν α�το4, κα+ μα*Oν, Q« δι� δ,λοψ το4 ΣαμBν» τα4τα
α�τ^ γωγονεν, <ναγκασ*ε+« 7μαγ&ρισεν α�τ,« τε κα+ οN σ>ν α�τ^. 57

;κτοτε δ" ΚBνσταντ.νο« ? ψN�« α�το4 κα+ οN λοιπο+ ε@δ,τε«, Q« <δ8νατ,ν
7στιν 5Ανδρ,νικον 7=ελ*ε.ν, βοψλK α�το4 μετ 5 ο� πολ> μ,νοι φψγK
ξρησ&μενοι, *αψμαστ�ν bντB«, 7κ μωση« Σψρ:α« πρ�« ’ΡBμαν:αν 7=�λ*ον
κα+ καταπολεμο8μενοι κατ� ξOρα« μ,λι« Wλ:γοι διεσO*ησαν μετ�
ΚBνσταντ:νοψ ψNο4 α�το4. 58 7κ δ" Ταρσο4 ε@σ�λ*ον 7ν τK π,λει περ+
<λλαγ:οψ H τε 5Αβαλβ&κη« ? γωρBν κα+ ? το4 ΣαμBν» πατ%ρ, κα+
το8τοψ« 7*ε&σατο ? βασιλε>« μετ� κοσμ%σεB« κα+ τιμ�« κα+ δ,=η« 7ν τK

375

380

385

390

§ 58: fort. vere a. 908

376–77 Y – 7πο:ησε: cf. cap. 130, § 18 § 58: cf. ps.-Sym. 711.15–22

TL [F2]G[X][m] EH

374 τ^ <μερμοψμνK (<μερψμν�ι G : <μερο8μνL m H) : το4 <μερκοψμν� X : τ� <μερ F2 : το4
<μερμο4 E μ\γ&λεB« E  375 7βοψλε8ετο : 7βο8λετο X E 376 <ποστε.λαι α�τ^ (α�τ�ν
G) : α�τ2 <ποστε:λαι E τ�ν : το4 E 378 <ποστε.λαι X H μετ� om. E 380 ξρψσο-
βοψλ:οψ (F2 per comp.) : ξρψσοβο8λλοψ m : ξρψσοβο8λοψ E X 380–81 βραξωB« φατλ:οψ
L 381 τρ&κτοψ : E per comp., fort. τρακτο4, fort. recte 7=ελ*,ντα δ" τ�ν σαρακην�ν H
382 post προσκαλεσ&μενο« add. ? H 383 τ�ν κηρ,ν om. E post Σψρ:α« add. Hλη« H
384 post παρ%γγειλε add. α�τ2 L 384–85 το4το … το4το : το4τBι … το4τBι G
384 ο�ζ�ρ (-%ρ G) : ο�ζε:ρ T : ο�ζε:ρ E 385 π&ντBν om. L 386 τ2ν – α�το4 : α�το4
σψγγεν2ν E δ,λοψ : δο8λοψ (vel δ,λοψ G) G X 387 σ>ν α�τ^ : μετ 5  α�το4 E H 388 ?
om. T L ε@δ,τε« : @δ,ντε« F2 X m E H 389 5Ανδρ,νικον 7=ελ*ε.ν : <νδρ,νικο« 7=ελ*ε.ν E
(sed signo indicatur 7=ελ*ε.ν <νδρ,νικο« scrib. esse) βοψλK α�το4 μετ 5  ο� πολ> : βοψλ3«
α�το4 μετ� πολλ�« E 390 bντB« : bντο« E μωση« : μ"ν F2 G X : μωσοψ E eBμα:οψ« E
7=ελ*ε.ν E 391 κα+ καταπολεμο8μενοι : κατ�πολεμο8μενο« δ" E Wλ:γα E 392 post
ΚBνσταντ:νοψ add. το4 E H Ταρσο4 : παρσο4 E ε@σ�λ*ον (sic X m) : dλ*ον L H : dλ*εν F2
: ε@σ�λ*εν G E 393 <λλαγ:οψ : 9λλα τ: E 5Αβαλβ&κη« (4- T) (sic m) : ? βαμβ&κη« F2 :
βαλβ&κιο« X : ? βαλβ&κη« E : <ββ&κη« H
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Μανα8ρE. 7καλλOπισαν δ" κα+ τ3ν Μεγ&λην 7κκλησ:αν 7ν κ,σμ8 πολψ-
τελε. κα+ �πωδει=αν Zπαντα τ� τ:μια σκε8η το.« 5Αγαρηνο.«, Hπερ <ν&=ι-
ον dν βασιλε:α« κα+ ξριστιανικ�« καταστ&σεB«, το4 *εα*�ναι παρ� τ2ν
7*ν2ν τ� Nερ� σκε8η το4 Υεο4. ? δ" το4 ΣαμBν» πατ3ρ _*ελε σψνε.ναι
τ^ ψN^ α�το4 κα+ με.ναι ε@« ’ΡBμαν:αν. ? δ" ΣαμBν»« παρlνεσεν α�τ^
λωγBνC κρ&τει τ3ν π:στιν, Rν ;ξει«, κ<γO, ε@ δψνη*2, 7λε8σομαι πρ�« σ"
μ»λλον. 59 τK δ" JμωρE τ�« Πεντηκοστ�« στωφει ΛωBν ? βασιλε>« τ�ν
ψN�ν α�το4 ΚBνσταντ.νον δι� Ε�*ψμ:οψ πατρι&ρξοψ. 60 δωδBκε δ"
ΣαμBν»« ΚBνσταντ.νον, 9ν*ρBπον α�το4, τ�ν δοψλε8σαντα πρ,τερον
Βασιλε:8 μαγ:στρ8 κα+ κανικλε:8, δοψλε8ειν ΖBK α�γο8στLC Y«
vγαπ%*η παρ� το4 βασιλωB« Λωοντο« κα+ τ�« α�γο8στη«, κα+ δι�
το4το πολλ� διεφ*,νει ΣαμBν»« α�τ�ν κα+ 7λοιδ,ρει Q« σψν,ντα τK
α�γο8στLC Hπερ ? βασιλε>« �πονο%σα« <λη*"« εhναι <πωστειλε κα+
<πωκειρεν α�τ�ν μοναξ�ν 7ν τK μονK το4 4γ:οψ Ταρασ:οψ δι� το4
ΣαμBν». μετ 5 Wλ:γον δ" mρισε ΣαμBνg <ναλαβωσ*αι α�τ�ν 7ν τK α�το4
μονK τ� Σπε.ρα βοψλ,μενο« π&λιν <ναλαβωσ*αι α�τ,ν. <πελ*�ν ο|ν ε@«
πρ,κενσον 7ν τ^ Δαματρ> κα+ 7ν τK μονK το4 ΣαμBν» <ριστ%σα« εhδεν
ΚBνσταντ.νον κα+ παρεψ*> mρισε ΣαμBνg, κα+ 7νωδψσεν α�τ�ν κοσμικ&,
κα+ 7κωρασεν τ�ν βασιλωα ε@« τ� κλητ,ριον κα+ �πωστρεχε μετ 5 α�το4 7ν
τ^ παλατ:8. ?ρ2ν δ" ΣαμBν»« α�=ανομωνην τ3ν <γ&πην το4 βασιλωB«

395

400

405

410

§ 59: 15.5.908 (Grierson/Jenkins, Byzantion 32 (1962), p. 133–138)

§ 59: cf. ps.-Sym. 711.23–712.2 § 60–61: cf. ps.-Sym. 712.22

TL [F2]G[X][m] EH

395 post Μανα8ρE (μαγνα8ρα E H) add. �πεδω=ατο G 7καλλOπισεν G 7ν κ,σμ8 :
7νκ,σμ\ον E 396 �πωδει=εν G 397 dν om. H post το4 add. δ" H 398 το4 Υεο4 : τ�«
7κκλησ:α« H post σψνε.ναι add. τ^ βασιλε. κα+ G 399 ? δ" : κα+ E α�τ^ : α�τ�ν X E H
400 λωγBν : λωγοντο«C Hτι E κρ&τει τ3ν om. E ε@ : J L : om. E 7λε8σBμαι H 402 δι� :
δι 5  X m E post δ" add. ? H 403 πρ2τον E 404 κανικλε:8 : καν:κλη T : 7π\το4 κανικλε:οψ
E ΖBK α�γο8στL : ζB3 α�γο8στα X : ζB3ν α�γο8σταν E H  post Y« add. κα+ E
405 post παρ� add. τε E α�γο8στα« E κα+ alt. om. F2 G X m 406 διεφ*,νει : 7φ*,νει X m
E α�τ�ν : α�το4 E : α�τ2 H σψν,ντα : σψν,ντο« X : σψν,ντι E 407 α�γο8στα E
<λη*"« : <*2ο« E <πωστειλε κα+ om. G 408 μοναξ�ν om. H το4 alt. om. L 409–10 mρι-
σε – μονK (μον� α�το4 L X) τ� σπε.ρα (σπ�ρα T) : tρισε σαμBν� <ναλαβωσ*αι α�τ2 E : 7ν τK
μονK τ� σπε.ρα <νωλαβεν α�τ�ν ? σαμBν»«, κελε8οντο« βασιλωB«, Q« δ�*εν H 410 βοψλ,-
μενο« – α�τ,ν om. E ο|ν : δ", ? βασ\λε>« E ε@« om. G m 411 πρ,κεψσον H τ^ Δαμα-
τρ> (δαματρ4 G : δαματρ8η H) : τ� δαμαντρ3 E post μονK add. τ2ν σατ%ρBν, _τοι E
post <ριστ%σα« add. δ" E 412 κBνσταντ:νο« E post mρισε add. τ2 H ΣαμBνg : σαμBν�«
X : σαμBν&ν E 413 βασιλωαν E κλητ,ριον : κλητOριον T m : κλητ,ρην E 413–14 ε@«
τ� παλ&τ\ον E 414 δ" : κα+ ? E το4 βασιλωB« τ3ν <γ&πην G
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7π 5 α�τ�ν βοψλε8εται μετ� μεγ:στοψ κοιτBν:τοψ κα+ Μιξα3λ Τζηρ:*B-
νο«, κα+ ποιο4σιν ξ&ρτην πολψλο:δορον κατ� το4 βασιλωB«, γρ&χαντο«
κα+ σψντ&=αντο« α�τ�ν το4 ’Ροδ:οψ, νοταρ:οψ bντο« το4 ΣαμBν». 7λ*�ν
δ" ? βασιλε>« 7ν τK Μεγ&λL 7κκλησ:E εoρεν α�τ�ν 7ν � ηϊξετο τ,π8 ε@«
τ� μιτατOριον κα+ dρεν α�τ�ν κα+ <ναγνο>« 7ν μεγ&λL *λ:χει dν ζητ2ν
τ�ν το4το ποι%σαντα. 61 γωγονε δ" κα+ ;κλειχι« σελ%νη« κα+ διBρ:σα-
το ? βασιλε>« το.« ο|σι τ,τε <στρον,μοι« ε@πε.ν τ� <ποτωλεσμα. ε@σερ-
ξομωνοψ δ" πρ�« τ�ν βασιλωα φ:λοψ bντο« το4 ΣαμBν» Παντολωοντο«
μητροπολ:τοψ vρOτησεν α�τ�ν ΣαμBν»«C ε@« τ:να 7στ+ν J κ&κBσι«; ;φη
α�τ^C ε@« σω, κα+ 7�ν διωλ*L« 5 Ιοψν:οψ τ�« δεκατρε.«, ;κτοτε ο�δ"ν πε:σει
κακ,ν. τ�ν δ" βασιλωα εhπον ε@« τ�ν δε8τερον ;ξειν κ&κBσιν τ3ν σελ%νην.
? δ" βασιλε>« �πωλαβε το4το ε@« 5Αλω=ανδρον τ�ν α�το4 <δελφ,ν. μετ�
το4το δ" @δ:B« Τζηρ:*Bν τ^ βασιλε. 7=ε.πεν, Q« ? ΣαμBν»« τ� πιττ&-
κιον 7πο:ησε, κα+ παρεψ*> καταβιβ&ζει ΣαμBν»ν ε@« τ�ν οhκον α�το4 κα+
<ποκε:ρει μοναξ�ν κα+ <π&γει ε@« τ3ν μον3ν Ε�*ψμ:οψ πατρι&ρξοψ. κα+
μετ� τα4τα π&λιν λοιδορη*ωντα <π%γαγον ε@« τ3ν το4 Μαρτιν&κη
μον%ν. 7πο:ησε δ" ΚBνσταντ.νον παρακοιμOμενον κα+ ;κτισεν α�τ^ μο-
ν3ν 7ν ’Οσ:αι«, κα+ <π�λ*εν Zμα Ε�*ψμ:8 πατρι&ρξL κα+ 7νεκα:νισε
τα8την. 62 5ΟκτBβρ:8 δ" μην+ γωγονε π,λεμο« ναψμαξικ�« ’ Ιμερ:οψ λο-

415

420

425

430

420 20.3.908 (Jenkins, Speculum 23 (1948), p. 234, n. 99) 424 13.6.908 § 62: mense Oct. a. 911

§ 61: cf. ps.-Sym. 712.22–713.13 § 62: cf. ps.-Sym. 715.7–11

TL [F2]G[X][m] EH

415 α�τ�ν : α�τ^ E H βοψλε8εται : βο8λεται X E μετ� om. E μεγ:στοψ (sic F2 X m) :
μαγ:στροψ T L post Μιξα3λ add. το4 L 415–16 Τζηρ:*Bνο« : στηρ%δονο« ut vid. G :
τζιρyδBνο« X : τζηρ:*Bνι E 416 ποι2σ\ E H ξ&ρτην om. H πολψλο:δορον : πολ-
λψλ8δερον E : πολο:δBρον H γρ&χαντο« : fort. -ε« ex -ο« E 417 α�τ�ν κα+ σψντ&=αντο« L
σψντ&=αντε« E 418 α�τ�ν : α�τ2 T 419 μιτατOριον (μη- T) : κητατ,ρ\ον E dρεν : ηo-
ρεν E dν : γωγονενC κα+ E 420 το4το : το4τον H 421 τ,τε om. H 422–23 φ:λοψ –
μητροπολ:τοψ : παντολωοντο« το4 (το4 om. m) μητροπολ:τοψC φ:λοψ bντB« το4 σαμBν»
L m : π&ντε«. λωγοντε« μητροπολ:τη«. φ:λο« cν το4 σαμBν& E 423 post ΣαμBν»« (σαμ2-
να« T) add. ? H post κ&κBσι« : add. ? δ" E : add. κα+ H 424 }ν E διωλ*ει« T 5 Ιοψν:οψ τ�«
: @οψν:B ε@« τ�« F2 : @οψν:B X : @οψν:B τ�« E : @οψν:οψ μην�« τ�« H πε:σει : πει%σει T : πε:ση L
G m : πο:σ F2 : ποι%σει E 425 τ� δ" βασιλε. E H εhπεν F2 (sic fort. F2) X E H τ� δε8τερον
E post ;ξειν add. τ3ν T L 426–27 μετ� δ" το4το (-ν E) E H 427 post @δ:B« add. ? E
Τζηρ:*Bν : τζηρ:δ F2 : τζιρ%δBν G : τζιρ:δBν X : τζηρ:*ο« H 7=ε.πε τ2 βασιλε. E Q« ? : Q
T : ? F2 G X m 429 <παγ&γει G 430 λοιδBρη*ωντι E 430–31 το4 Μαρτιν&κη (μαρτι-
νακ:οψ L (E)) μον%ν : μον3ν το4 μαρτηνακ:οψ E 431 α�τ^ : α�τ�ν E 432 7νοσσια.« T : 7ν-
νοσ(σ)ια.« L <π�λ*ον T G, fort. recte 7νεκα:νισε : <νεκα:νισαν F2 G : <νεκα:νισεν X E H :
7γκαιν:ασε m (vide introd. III.2.7, p. 82*) 433 τα8την : α�τ2 ut vid. E : α�τ%ν H uκτομβρ:B
E 433–34 ’ Ιμερ:οψ (Jμε- T L) λογο*ωτοψ (sic X m) : Nμερ:8 λογο*ωτL (Jμε- F2 E) F2 G E H
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γο*ωτοψ μετ� Δαμιανο4 κα+ Λωοντο« τ2ν 5Αγαρην2ν, στρατηγο4 bντο«
7ν Σ&μ8 ’ΡBμανο4 το4 μετ� τα4τα βασιλε8σαντο«. Jττ%*η δ" ’ Ιμωριο«
κα+ μ,λι« διεσO*η, σξεδ�ν π&ντBν 7κε. κινδψνεψσ&ντBν. 63 _ρ=ατο δ"
νοσηλε8εσ*αι ΛωBν ? βασιλε>« κοιλιακ^ νοσ%ματι, mστε μ3 δψνη*�ναι
7=ελ*ε.ν 7ν τK Μανα8ρE τ3ν δημηγορ:αν διαλαλ�σαι 7ν τK <ρξK τ2ν
Νηστει2ν. γωγονε δ" κα+ 7μπρησμ�« ε@« τ� κηροψλ&ρια τ�« Μεγ&λη«
7κκλησ:α«, καωντBν τ2ν ξαρτο*εσ:Bν π&ντBν κα+ τ�« σακωλλη«. Μαy8
δ" Ψνδεκ&τL τελεψτg ΛωBν ? βασιλε>« προξειρισ&μενο« 5Αλω=ανδρον τ�ν
α�το4 <δελφ,νC Yν @δOν, m« φασιν, ε@σερξ,μενον πρ�« α�τ�ν ;φηC iδε, ?
κακ�« καιρ�« μετ� το>« δεκατρε.« μ�να«, πολλ� 7κλιπαρ%σα« κα+ δεη*ε+«
α�το4 φψλ&ττειν τ�ν ψN�ν α�το4 ΚBνσταντ.νον.

134 5Αλω=ανδρο«, ψN�« Βασιλε:οψ

5Αλω=ανδρο« 7βασ:λεψσεν ;το« Vν, Jμωρα« κ*', σ>ν ΚBνσταντ:ν8, ψN^
Λωοντο«. 2 <ποστε:λα« δ" _γαγε Νικ,λαον 7κ Γαλακρην2ν, καταγα-
γ�ν Ε�*8μιον πατρι&ρξην, κα+ 7νε*ρ,νισε τ� δε8τερον α�το4 Νικ,λαον.
7πο:ησε δ" σελωντιον κα+ σ8νοδον 5Αλω=ανδρο« 7ν τK Μανα8ρE, <γα-

435

440

5

438–39 4.3.912 440–41 11.5.912  cap. 134, § 1: Alexander regnavit 11./12.5.912–6.6.913
§ 2: mense Mai./Iun. a. 912 (vide Wahlgren, ClassMed 52 (2001), p. 217–222)

436–37 _ρ=ατο – νοσ%ματι: cf. ps.-Sym. 715.11–12 439–44 γωγονε – ΚBνσταντ.νον: cf.
ps.-Sym. 715.12–18  cap. 134, § 1: cf. ps.-Sym. 715.19–21 § 2: cf. ps.-Sym. 715.21–716.8; Vit.
Euth. 113.30–125.31 (cf. etiam 127.1sqq., 129.10–21 et passim)

TL [F2]G[X][m] EH

434 λωBν E 435 7ν om. F2 G μετ� τα4τα : μετ 5  α�το4 E βασιλε8οντο« E post δ" add. ?
H ’ Ιμωριο« (sic F2 X m) : Jμωριο« T L E 436 7κε.σαι F2 E 437 νοσηλε8εσ*αι post βασιλε>«
transp. E κοιλιακ^ : κοιλιακ�ν T (-κ�ν ut vid. Tpc) 438 7=ελ*ε.ν : 7=ελ*ε.ναι L μαγνα8ρE
E H το4 τ3ν H διαλαλ�σαι : <ναλ8σαι E : λαλ�σαι H 439 κηροψλ&ρια : κηροψλαρ:α T
L H : κηροψλ&ρια/κηροψλαρ:α m 440 καωντBν (καψ*ωντBν E) τ2ν (τ2ν om. E) ξαρτο-
*εσ:Bν π&ντBν κα+ (κα+ om. E) : κα+ 7κ&η τ� ξαρτο*ωσια π&ντα H 441 δ" om. E πρOτη
κα+ δεκ&τη E post ? add. σοφOτατο« κα+ μωγα« H 442 φησ+ν E cap. 134.1 5Αλω=αν-
δρο«, ψN�« Βασιλε:οψ (quae exhib. in mg. L) : περ+ τ�« βασιλε:α« <λε=&νδροψ F2 : <λω=ανδρο« ?
<δελφ�« λωοντο« in mg. G : περ+ <λε=&νδροψ, <δελφο4 ψNο4 λωοντο« X : βασιλε:α <λε=&νδροψ
<δελφο4 λωοντο« E (m: alia mss. exhib. alios titulos) 2 5Αλω=ανδρο« (λω=ανδρο« L) : <λω=αν-
δρο« δ" F2 : <λω=ανδρο« ? <δελφ�« α�το4 E : <λω=ανδρο« ψN�« βασιλε:οψ H κ*' : an scrib. κε'?
(vide introd. III.3.1.1) post ΚBνσταντ:ν8 add. πορφψρογενν%τ8 (-γεν%τη E) E H 3 post
δ" add. <λω=ανδρο« E post Νικ,λαον add. πατρι&ρξην E Γαλακρην2ν (-κριν2ν/-κρην2ν
m) : γαλακριν2ν T G E : γαλαγκρην2ν H 4 7νε*ρ,νισε : 7νε*ρον:ασε F2 E : 7νη*ρ,νισε H
α�το4 : αψτ�ν F2 : τ�ν α�τ�ν E 5 7πο:ησε etc. : vide introd. III.3.1.1 post δ" add. κα+ X E
μαγνα8ρα E H 5–6 post <γαγ�ν add. κα+ H
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γ�ν Ε�*8μιον 7κ το4 Στενο4 <π� το4 5Αγα*ο4 κα+ σψγκα*:σα« Zμα
Νικολ&8 πατρι&ρξL 7ποι%σαντο τ3ν κατ 5 α�το4 κα*α:ρεσιν, <τ:μB«
<ποτ:λλοντε« το4 Nεροπρεπο4« κα+ <=ιαγ&στοψ <νδρ�« τ3ν τιμ:αν γε-
νει&δα κα+ 9λλα« τιν�« Aβρει« κα+ ποιν�« α�τ^ 7πιφωροντε«, 6« Jσ8ξB«
κα+ πρ&B« �πωμεινεν ? τ:μιο« κα+ Nερ�« <ν%ρ. κα+ �περBρ:σ*η π&λιν ε@«
τ� 5Αγα*ο4, ;ν*α τελεψτ%σα« κατατ:*εται 7ν τK α�το4 μονK, 7ν τK π,λει,
τ2ν Χαμα*:οψ. 3 οoτο« 5Αλω=ανδρο« δι� τ�« �πονο:α«, 6« ? <δελφ�«
α�το4 ΛωBν ;τι ζ2ν εhξε κατ 5 α�το4, <ε+ το.« κψνηγεσ:οι« κα+ το.« ;=B
παλατ:οι« 7σξ,λαζε, μηδ"ν βασιλωB« ;ργον διαπραττ,μενο«, <λλ�
δι&γBν 7ν τρψφα.« κα+ <σελγε:αι« κα+ μω*αι« κα+ περ+ τα4τα <ε+ διακε:με-
νο«. H*εν 9ρ=α« α�τ�« ο�δ"ν γεννα.ον ε@ργ&σατο, <λλ� παρεψ*>
5 ΙB&ννην παπ»ν, τ� 7π:κλην Λαζ&ρην, ’ρα:κτορα πεπο:ηκεν, Y« κα+ κα-
κ2« τ� ζ�ν <πωρρη=ε μετ� *&νατον 5Αλε=&νδροψ 7ν τ^ ’Εβδ,μ8 σφαι-
ρ:ζBν. 4 Qσα8τB« ο|ν, φασ:, κα+ Γαβριλ,ποψλον κα+ Βασιλ:τζην, τ�ν
<π� Σκλαβ:νBν ;*νοψ«, σφοδρ2« κατεπλο8τισεν 7κ τ2ν το4 παλατ:οψ
ξρημ&τBν. m« φασι δω, τ�ν α�τ�ν Βασ:λειον κα+ βασιλωα vβο8λετο
προξειρ:σασ*αι, Q« 9παι« α�τ�« tν, κα+ ΚBνσταντ.νον, ψN�ν Λωοντο«,
ε�νο4ξον ποι�σαιC Y κα+ πολλ&κι« βοψλη*ε+« διεσκεδ&σ*η παρ� τ2ν
�π� το4 Λωοντο« ε�εργετη*ωντBν, ποτ" μ"ν Q« ν%πιον �ποβαλλ,ντBν,

10

15

20

12–16 οoτο« – ε@ργ&σατο: cf. ps.-Sym. 716.14–16; Vit. Euth. 55.21–24 22–25 κα+ – <σ*ε-
νο4ντα: cf. ps.-Sym. 716.16–19

TL [F2]G[X][m] EH

6 7κ το4 Στενο4 om. F2 G το4 alt. : τ�« μον�« α�το4 το4 L : fort. scrib. τ2ν (sic Bekker; vide
etiam introd. III.3.1.1) 7 7ποι%σαντο (-ντο non certe vid. in F2) : 7ποι%σατο X : 7πο:ησαν E
7–8 <ποτ:λλοντε« <τ:μB« L 8–9 γενει&δαν X H 9 Aβρει« τιν�« H 10 �πωμεινεν (sic F2
X m) : �πωμενεν T L κα+ Nερ�« : Nερ�« X : om. E H κα+ �περBρ:σ*η π&λιν (post π&λιν add. ?
τιμιOτατο« H) om. F2 G 10–11 ε@« (ε@« bis exhib. E) τ� 5Αγα*ο4 (τ 5  <γα*ο4 L X : το4
<γα*ο4 E), ;ν*α (;ν*α κα+ E H (cf. F2 G)) : ;ν*α κα+ ε@« τ� <γα*ο4 F2 G 11 7ν pr. – μονK post
π,λει transp. E 12 χαμα*ε:οψ T οoτο« (sic X m) : οoτο« ? L E H : οAτB« F2 G 14 πα-
λατ:οι« : το4 παλατyοψ, οU« E βασιλωB« ;ργον (;ργBν T : ;ργB E) : ;ργον βασιλωB« H
15 post δι&γBν add. <ε+ E <σελγε:αι« κα+ : <σBτ:αι« κα+ F2 G : <σOται« X 15–16 κα+
ter. – διακε:μενο« (διακειμωνοψ G) om. F2 16 9ρ=α« – <λλ� om. F2 G 17 @ανν3ν G m
π&παν H τ� : τ�ν F2 X Λαζ&ρην (sic m) : λα=&ρην T G : λο=&ραν F2 E : λ&ζαρον H
πρα:κτορα E 18 τ� : το4 F2 (sic vel τον F2) H <λω=ανδρο« E 18–19 7ν τ^ ’Εβδ,μ8
(Ψβδ, H) σφαιρ:ζBν om. F2 G 19 ο|ν, φασ: : φησ+ν F2 : δ" E Γαβριλ,ποψλον : γαβριηλ,-
ποψλον F2 m : γαψριηλ,ποψλο« E Βασιλ:τζην : βασ:τζην L : βασ:τζη« E 19–20 τ�ν (τ�ν
om. F2 G X m) <π� (post <π� add. το4 H) : το>« <π� τ2ν E 20 το4 om. E 21 post
ξρημ&τBν add. σψνεργο>« bντα« τ2ν α�το4 <κα*αρσι2ν κα+ 7παινωτα« <νελεψ*ωροψ« L
δω : Hτι E τ�ν om. F2 G X Βασ:λειον κα+ : βασ:τζην E 21 7βο8λετο X E H 22 προ-
ξειρ:σασ*αι : ποι�σαι F2 G : ποι�σαιC κα+ προξειρ:σασ*αι E 9παι« α�τ�« tν : αϊτB« ο@,-
μενο« δι� τ� 9παι« εhναι H κα+ ΚBνσταντ.νον : κBνσταντ.νον δ" τ�ν L 23 ε�νο4ξον
ποι�σαι : ε�νοξ:(�)σαι m E Y : � F2 : I E διεσκεδ&σ*η : ο� σψν7ξBρ%*η E 24 post
ν%πιον add. το4τον H �ποβαλλ,ντBν : �ποβαλ,ντBν G m : <ποβαλ,ντBν F2
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ποτ" δ" Q« <σ*ενο4ντα. 5 7π+ το8τοψ 7φ&νη <στ3ρ κομ%τη« 7κ δ8σεB«
7π+ Jμωρα« ιε', Yν ;λεγον �ιφ:αν καλε.σ*αι κα+ αNματεκξψσ:αν 7ν τK π,λει
7ργ&σασ*αι. 6 οoτο« πλ&νοι« κα+ γ,ησιν Ψαψτ�ν 7=ωδοτο, οp κα+ πε-
πε:κασιν α�τ,ν, Q« τ� το4 σψ&γροψ στοιξε.ον, τ� 7ν τ^ Nππικ^, σο+ κα+
τK σK ζBK προσαν&κειται, ξοιρ,βιον τ�ν <ν,ητον �πεμφα:νοντε«. ? δ"
το8τοι« <πατη*ε+« α@δο.α κα+ Wδ,ντα« τ^ ξο:ρ8 προσανενωBσεν, Q«
λειπομωνοψ« α�τ^, κα+ τK α�τK πλ&νL πεποι*O«, Nππικ�ν ποι%σα«, τ�«
τ2ν 7κκλησι2ν 7νδψτ�« κα+ πολψκ&νδηλα 9ρα« τ� Nππικ�ν 7στ,λισε κα+
το.« ζ�δοι« φBταχ:αν 7πο:ησε. δι� το4το _ρ*η <π 5 α�το4 J το4 Υεο4
ξε:ρ, Q« τ3ν το4 Υεο4 τιμ3ν το.« ε@δOλοι« προσ&χαντο«. 7 ’ Ιμερ:οψ δ"
λογο*ωτοψ 7κ τ�« τ2ν 5Αγαρην2ν Dττη« �ποστρωχαντο« <ποστε:λα«
5Αλω=ανδρο« περιOρισεν 7ν τK μονK το4 Παλατ:νοψ, τK λεγομωνL Κα-
λψπ&, <πειλ%σα« Q« 7ξ*ρ�ν α�το4 bντα 7π+ το4 <δελφο4 α�το4 Λωον-
το«. ? δ" 7κ *λ:χεB« πολλ�« <ρρBστ%σα«, περιBρισμωνο« cν 7π+ μ�να«
~= 7τελε8τησεν. 8 <πωστειλε δ" Σψμε�ν ? 9ρξBν Βοψλγαρ:α« μην8Bν
5Αλε=&νδρ8 τ� πρ�« ε@ρ%νην κα+ το4 φιλοφρονε.σ*αι α�τ�ν κα+
τιμ»σ*αι, κα*O« περ 7π+ Λωοντο« βασιλωB«. ? δ" <νο:E κα+ <φροσ8νL
κρατη*ε+« το>« πρωσβει« <τ:μB« 7=ωπεμχεν <πειλα.« τ�ν Σψμε�ν κα-

25

30

35

40

§ 5: cometes Xiphias visus 19.7–3.8.912 § 7: Himerius logotheta ut vid. reversus est C/polim
exeunte mense Mai. a. 912 et obiit mense Nov.a. 912 § 8: fort. inter mens. Nov.a. 912 et mens.
Iun. a. 913 (sic Jenkins 1965, p. 111–112)

§ 5: cf. ps.-Sym. 716.19–21 § 6: cf. ps.-Sym. 716.21–717.7; Vit. Euth. 129.22sqq. § 7: cf. ps.-
Sym. 717.8–12 § 8: cf. ps.-Sym. 717.13–18

TL [F2]G[X][m] EH

25 Q« om. H το8τοψ : το4το X E : το8τοψ vel το8τοι« m 26 ;λεγαν fort. G post αNματ-
εκξψσ:αν (αNματεξψσ:αν F2 : αNματBξψσ:αν X E) add. καλε.σ*αι �π� π&ντBν σημα:νειν
<ναφανδ2ν H 7ν om. L 27 7ργ&σασ*αι om. H πλ&να« E 27–28 πεπε:κασιν : πε-
πο:κασιν F2 E : πεποι%κασιν X H 28 α�τ,ν om. E τ� pr. om. E τ� alt. : τ2 L
28–29 σο+ (σ3 E) κα+ τK σK : σ> κα+ τ� σ> X : σ� κα+ (κα+ s.l.) τ� σφ2ν H 29 <ν&κειται E
H 30 προσανενωBσεν : προσανενωBσαν F2 G : πρ�«<νανεOσα« X : πρ�«<νεν,ησε E
31 λειπομωνοψ« : λοιπομωνB X : λοιπομενη« F2 : ληπομωνBν H α�τK : α�το4 E 32 post
κα+ pr. add. τ� L 33 ζ�δοι« : ζ,φοι« X : ζBδ:οι« E : ζOοι« H φBταγBγ:αν H post
7πο:ησε add. κα+ L 34 ’ Ιμερ:οψ (sic F2 X) : Jμερ:οψ T L m (Jμωριον δ" λογο*ωτην E) δ" om.
H 35 <γαριν2ν T �ποστρωχαντα E 36 <λω=ανδρον E περιOρισεν : περιOρισεν ε.ναι
αψτ�ν F2 : περιbρισεν α�τ�ν H το4 Παλατ:νοψ (παλατ:οψ F2 G X m : παλαιστ:νοψ H) om.
E 36–37 καλψπ» T 37 <πειλ%σα« : <πειλ&σα« H α�το4 pr. om. H 38 πολλ�« om. L
F2 38 περιBρισ&μενο« F2 G 39 <ποστωλει E 39–40 μην8Bν 5Αλε=&νδρ8 (<λω=ανδρον
X E) τ� πρ�« ε@ρ%νην (περ+ ε@ρ%νη« G) : μοιν8Bν ταπερι <λε=ανδρ περι ε@ρ%νη« F2 : περ+
ε@ρ%νη« μην8Bν <λε=&νδρ8 H 40–43 κα+ pr. – ε@ρ%νη« om. F2 G (homoeotel.) 41 post
Λωοντο« add. το4 L X m : non adhib. F2 G <νο: H <φροσ8νL : φρον%σει E 42–43 <πει-
λα.« τ�ν Σψμε�ν (Σψμε�ν : σψμε2να Q« 7δ,κει L : σψμε2να X) καταπλ%=α« om. T



[Taf. 201–02 : Bekk. 287–88] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 134,4–135,1 297

ταπλ%=α«. λψ*ε:ση« ο|ν ;κτοτε τ�« ε@ρ%νη« Σψμε�ν παρεσκεψ&ζετο κι-
ν�σαι κατ� τ2ν Ξριστιαν2ν Hπλα. 9 5Αλω=ανδρο« δ" <ριστ%σα« κα+
ο@νB*ε+« 7ν το.« �π� Κ8να κα8μασι κατ�λ*ε σφαιρ:σα« κα+ ’ρομφα:E
*εηλ&τ8 πληγε+« κα+ <νελ*Oν, αSματο« πολλο4 7κ τ2ν ’ριν2ν κα+ τ2ν
α@δο:Bν 7κφερομωνοψ, μετ� δ8ο Jμωρα« 7τελε8τησεν καταλιπ�ν 7π:τρο-
πον Νικ,λαον πατρι&ρξην κα+ Στωφανον μ&γιστρον κα+ 5ΙB&ννην μ&γισ-
τρον, τ�ν ’Ελλαδ»ν, κα+ 5 ΙB&ννην ’ρα:κτορα κα+ Ε�*8μιον κα+ τ�ν Βα-
σιλ:τζην κα+ τ�ν Γαβριλ,ποψλον, 7&σα« τ3ν βασιλε:αν ΚBνσταντ:ν8,
ψN^ Λωοντο«. <πω*εντο δ" 5Αλω=ανδρον 7ν το.« τ&φοι« μετ� Βασιλε:οψ, το4
πατρ�« α�το4.

135 ΚBνσταντ.νο« ? ψN�« Λωοντο«

ΚBνσταντ.νο« δ" το4 πατρ�« α�το4 τελεψτ%σαντο« Λωοντο« πα.« ;τι
τψγξ&νBν (Vβδομον γ�ρ εhξεν τ�« Jλικ:α« ;το«) �π� 5Αλε=&νδροψ, *ε:οψ
α�το4, 7ν τK βασιλε:E καταλωλειπτο �π� 7πιτρ,ποψ« τελ2ν. 7βασ:λεψ-
σεν ο|ν 7π+ τ2ν α�το4 7πιτρ,πBν κα+ σ>ν τK μητρ+ Vτερα ;τη Ψπτ&,

45

50

5

§ 9: Alexander obiit 6.6.913 cap. 135.5 a. 913–920

§ 9: cf. ps.-Sym. 717.19–718.2; Vit. Euth. 129.27(22)–131.15; 131.4–9  cap. 135, § 1: cf. ps.-Sym.
718.3–9

TL [F2]G[X][m] EH 4–5 ab 7βασ:λεψσεν TL [F2]G[m] EH

43 ο|ν : γ�ρ E ε@ρ%νη« : <γ&πη« E παρεσκεψ&ζετο : κατεσκεψ&ζετο F2 : κατεσκε8αζετ� E
44 τ2ν om. H post δ" add. ? βασιλε>« F2 G <ριστ%σα« : <ρBστ%σα« F2 E 45 το.« : τ�«
E �π� Κ8να κα8μασι : κψνοκα8μασι L : κψνακωμασι F2 : �π� κρ\νοκα8μασιν X σφαιρ:σα« :
σφαιρ:σαι L : σφαιρ%σασ*αι X : σφαιρ:σBν H 46 κα+ pr. om. X m E H πολλο4 om. F2 G
47 7κφερ,μενο« ut vid. H post Jμωρα« add. κακ2« L καταλιπ�ν : καταλοιπ�ν F2 : κατα-
λειπ�ν E : καταλοιπ�ν H 47–48 7πιτρ,ποψ« L m E H 48–49 κα+ 5 ΙB&ννην μ&γιστρον
(κα+ 5 ΙB&ννην μ&γιστρον om. X : μ&γιστρον om. m), τ�ν ’Ελλαδ»ν om. E H 50 Γαβριλ,-
ποψλον : γαψριηλ,ποψλον T E : γαβριηλ,ποψλον F2 m H : γαψρ\λ,ποψλον X 50–51

ΚBνσταντ:ν8, ψN^ : κBνσττν 2 ψN�ν F2 : κBνσταντ:νBν ψN�ν E 51 <πω*εντο : <πω*ετο G X :
<πετω*η F2 : κατω*ετο E <λω=ανδρο« E an scrib. τ&φοι« !βασιλικο.«"? (μετ� – α�το4 : τ2ν
βασιλωBν μετ� το4 πατρ�« α�το4 Bekker) (vide introd. III.3.1.1) post τ&φοι« add. α�το4 E
Βασιλε:οψ : βασιλε:αν X : om. F2 G 51–52 το4 πατρ�« α�το4 βασιλε:οψ L cap.

135.1 ΚBνσταντ.νο« ? ψN�« Λωοντο« : <ρξ3 τ�« βασιλε:α« κBνσταντ:νοψ ψNο4 λωοντο« in
mg. F2 : κBνσταντ.νο« G (et κBνσταντ.νο« ? ψN�« λωοντο« in mg. G) : περ+ κBνσταντ:νοψ ψNο4
λωοντο« et in mg. σοδ X : βασιλε:αC κBνσταντ:νοψ ψNο4 λωοντο« E : κBνσταντ.νο« ? πορφψ-
ρογωννητο«, ψN�« λωοντο« H : om. L (m: alia mss. alios titulos) 2 Bνσταντ.νο« L α�το4 :
α�τ2 T λωοντο« τελεψτ%σαντο« E 4 7πιτρ,ποι« H 5 α�το4 : α�τ2ν H Vτερα (Vτερα
om. E H) ;τη Ψπτ& om. F2 G
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Zμα δ" ’ΡBμαν^, πεν*ερ^ α�το4, 7ν �ποταγK cν Vτερα ;τη κ«', μο-
νοκρ&τBρ δ" ;τη πωντε κα+ δωκαC Q« εhναι τ�ν π&ντα ξρ,νον τ�« βασι-
λε:α« α�το4 ;τη νε'. 2 λαβ,μενο« ο|ν τ�« το4 παλατ:οψ 7=οψσ:α« ? πα-
τρι&ρξη« Νικ,λαο«, Zτε κα+ α�τ�« 7π:τροπο« tν, σ>ν τ^ μαγ:στρ8
Στεφ&ν8 κα+ τ^ ’Ελλαδg 5 ΙB&ννL, μαγ:στρ8 κα+ α�τ^, τ3ν το4 κοινο4
πρ,νοιαν 7ποιε.το κα+ τ3ν φροντ:δα εhξε τ2ν τK βασιλε:E <νηκ,ντBν
πραγμ&τBν ?σ%μεραι. 3 7ν το8τοι« ο|ν τ�« βασιλε:α« οϊση« δηλο4ται
ΚBνσταντ:ν8 τ^ Δοψκ:, δομεστ:κ8 τψγξ&νοντι τ2ν σξολ2ν, παρ&
τινBν τ2ν 7ν τK π,λει μεγιστ&νBν φιλο8ντBν α�τ�ν Q« <νδρε.ον κα+
νοψνεξ� κα+ καλ2« δψν&μενον τ3ν βασιλε:αν διακψβερν»ν ε@σελ*ε.ν κα+
τα8τη« 7γκρατ3« γενωσ*αι <πονητ:. ? δω, Zτε κα+ πρ,τερον α�τ3ν Wνει-
ροπολ2ν κα+ το>« στεφ&νοψ« <ε+ 7φιωμενο«, Q« εhξε τ&ξοψ« τ3ν βασι-
λε8οψσαν κατωλαβεν Zμα το.« σ>ν α�τ^ τ2ν στρατεψμ&τBν 7κκρ:τοι«
Nκανο.« ο|σι κα+ νψκτ�« δι� παραπψλ:δο« ε@σελ*�ν το4 πρBτοβεστια-
ρ:οψ Μιξα%λ, οϊση« πλησ:ον <κροπ,λεB«, 7ν τ^ οiκ8 το4 πεν*ερο4
α�το4 Γρηγορ» 9ψπνο« μετ� τ2ν σψν,ντBν α�τ^ διετωλεσεν.
4 Νικ%τα« δ" <σηκρ�τι«, ? μετ� τα4τα πρBτονοτ&ριο« γεγονO«, τ3ν
ΚBνσταντ:νοψ 9φι=ιν τ^ πατρικ:8 ΚBνσταντ:ν8 κα+ μοναξ^, τ^
’Ελλαδικ^, κατεμ%νψσεν, κα+ 9μφB τK α�τK νψκτ+ πρ�« τ�ν Δο4κα

10

15

20

6 26 annos: fort. a coronatione Romani I. (17.12.920) usque ad abdicationem filiorum eius
15.6.945 7 15 annos: a. 945–959 8 55 annos: 905–959? (cf. infra in app. critico) § 3–9 (con-
iuratio Constantini Ducae): a. 913

§ 2: cf. ps.-Sym. 718.9–13 § 3–9 (coniuratio Constantini Ducae): cf. Vit. Euth. 131.16–133.2 (de
aliis fontibus vide Karlin-Hayter, p. 227) § 3: ps.-Sym. 718.14–719.3 § 4: cf. ps.-Sym. 719.3–10

TL [F2]G[m] EH

6 cν 7ν �ποταγ3 L 7 τ�ν π&ντα : τ�ν Zπαντα F2 G : α�τ�ν Zπαντα E 7–8 α�το4
βασιλε:α« E 8 νε' : an scrib. νγ'? (vide introd. III.3.1.1) 9–10 Zτε – α�τ^ om. F2 G
10 τ^ ’Ελλαδg : τ� 7=αδωλφB E post α�τ^ add. τψγξ&νοντι H 11 πρ,νοιαν : προ-
στασ:αν L post φροντ:δα add. π»σαν E H τK βασιλε:E <νηκ,ντBν (sic m) : τ� βασιλε:α
νικ,ντBν T F2 : τ3ν βασιλε:αν <νιωντBν E : τ3ν βασιλε:αν <νεικ,τBν H 12 ?σ%μεραι : Q«
Jμωραι m H : mσαι Jμωραι E 13 κBνσταντ:νον τ�ν δο8κα E δομεστ:κ8 τψγξ&νοντι om.
F2 G τ2ν σξολ2ν τψγξ&νοντι E 14 τK om. E α�τ�ν : α�τ2ν F2 : α�τ2 H 15 βασι-
λε:αν : 7κκλησ:αν F2 G 16 7γκρατ3« : 7ν κρατ3 T <πονητ: : <μογητ: L πρ,τερο« α�τ�ν
E 17 το>« στεφ&νοψ« (sic F2) : το4 στεφ&νοψ« T : το4 στωφοψ« L m E H, fort. recte
(το4 στεφ&νοψ Tafel) post τ&ξοψ« (τ&ξο« (τ&ξο F2) F2 G) add. πολλο4 E 18–19 σ>ν – ο|-
σι ({σιν F2 G) : {σιν α�τ2 E 18 7κκρ:τοι« : 7νκρ:τοι« T L F2 : 7γκρ:τοι« m 19 post δι�
add. τ�« E 20 οϊση« : bντB« F2 : bντο« E 21 α�το4 : α�τ�« G : om. F2 Γρηγορ»
(γρηγορ»ι G) : γρηγορ:οψ E 22 <σηκρ�τι« : <σψγκρ:τη« F2 H : <σψκρ:τη« E μετ� τα4-
τα : μεταψτ F2 : μετ 5  α�το4 E : μετα4τα H 23–25 κα+ – ΚBνσταντ.νον om. H 23–24 κα+
μοναξ^ (κα+ μοναξ^ : μιξα3λ F2 : μοναξ^ G (sic ut vid. G) m), τ^ (τ^ om. Tafel) ’ Ελλαδικ^
(7λαδικ2 T G) : Ψλλαδικ�« E : an scrib. κα+ Μιξα%λ, τ^ ’Ελλαδικ^? (vide introd. III.3.1.1)
24 κατεμ%νψεν G
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ΚBνσταντ.νον παρεγωνοντο, κα+ βοψλ3ν ποιησ&μενοι οϊπB τ�« Jμωρα«
καταλαβο8ση«, <λλ5 ;τι σκοτ:α« οϊση«, μετ� λαμπ&δBν κα+ λαο4 πολ-
λο4 κα+ HπλBν τ3ν το4 Nπποδρ,μοψ π8λην καταλαμβ&νοψσιν
ΚBνσταντ.νον ε�φημο4ντε« Q« βασιλωαC 5 ;ν*α δ3 ? το8τοψ Nπ-
ποκ,μο« λογξεψ*ε+« παρ� τ2ν 7ντ�« το4 Nπποδρ,μοψ πψλ2ν <νLρω*η.
μ3 δεξ*ε+« ο|ν 7κε.σε ? ΚBνσταντ.νο«, <λλ� <ποσοβη*ε+« mσπερ �π, τι-
νο« 7κβακξεψ,μενο« δα:μονο« κα+ μ3 7φεστηκ,τα ;ξBν τ�ν λογισμ�ν τ^
τ�« βασιλε:α« ;ρBτι 7ν τ^ Nπποδρομ:8 �πεξOρησε στψγν,« τε κα+
κατηφ%«, κακ�ν ο@Bν�ν τ3ν το4 Nπποκ,μοψ κρ:να« σφαγ%ν. 6 7κε.*εν
ο|ν ε�φημο8μενο« dλ*ε μωξρι τ�« λεγομωνη« Ξαλκ�«, κα+ δι� τ�« Σιδηρ»«
π,ρτη« τ�« α�τ�« Ξαλκ�« ε@σεληλψ*�« μωξρι τ2ν 7=κοψβ:τBν παρε-
γωνετο. ? ο|ν μ&γιστρο« 5 ΙB&ννη« ? ’Ελλαδ»« 7κλογ3ν τ2ν τε τ�« Ψται-
ρε:α« κα+ τ2ν 7λατ2ν ποιησ&μενο« με* 5 HπλBν το8τοψ« <πωστειλε κατ�
το4 Δοψκ,«. 7λ*,ντBν ο|ν μωξρι τ�« Ξαλκ�« κα+ πολωμοψ σψστ&ντο«
πολλο+ 7= <μφοτωρBν ;πεσον τ2ν μερ2ν, ;ργον 7κε.σε μαξα:ρα« γεν,με-
νοι, κα+ τοσο4τοι, mστε τ�ν τ,πον 7λλιμνασ*�ναι τ^ αSματι ποταμηδ�ν
καταρρωοντι. <νLρω*η δ" κα+ Γρηγορ»«, ? ψN�« το4 Δοψκ,«, κα+ Μιξα%λ,
? 7=&δελφο« α�το4, κα+ ? Κοψρτ:κη« 7κε.νο« ? 7= 5Αρμεν:Bν. 7 τα4τα ?
Δο>= ΚBνσταντ.νο« μα*Oν, ταραξ�« Hτι πλε:στη« γενομωνη« τ�ν Sππον
7=%λαψνεν. ? δ" τα.« 7κε.σε �πεστρBμωναι« 7νολισ*%σα« πλα=+ν ε@« γ�ν
τ�ν 7πιβ&την κατωβαλεν. 7πε+ δω τι« α�τ�ν κατ� γ�« 7ρριμμωνον κα+

25
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§ 5: cf. ps.-Sym. 719.10–16 § 6: cf. ps.-Sym. 719.16–720.2 § 7: cf. ps.-Sym. 720.2–5

TL [F2]G[m] EH

25 παρεγωνετο G E H 26–27 πολλο4 κα+ om. L 27 το4 (το4 om. H) Nπποδρ,μοψ (το4
Nπποδρ,μοψ/το4 Nπποδρομ:οψ m) : Nπποδρομ:οψ F2 : το4 Nπποδρομ:οψ G : Nπποδρομ:αν E
28–29 Nππο«κ,μο« E 29 λογξεψ*ε+« om. F2 G τ2ν 7ντ�« (sic F2) : τ2ν 7ντ�« τ2ν T m, fort.
recte : το4 7ντ�« L Nπποδρομ:οψ E 30 ο|ν om. E <λλ� (sic m) : <λλ5 L G : om. F2
<ποσBβησ*ε+« H 31 7κβακξεψ,μενο« : 7κβαξεψ,μενο« L F2 : 7κβακξεψ,μενο« vel 7κβαξεψ,-
μενο« m : βακξεψ,μενο« E 7φεστηκ,τα : 7φεστ\κ,το« E : κα* 5 ΨστηκOτα H 31–32 τ�ν τ�«
βασιλε:α« ;ρBτα E 32 7κ το4 Nπποδρ,μοψ H 32–33 �πεξOρησε (<νεξOρησεν E) – Nπ-
ποκ,μοψ om. H 33 ο@Bν�ν : οUονν�ν E 34 ο|ν om. F2 H ε�φημο8μενο« : 7ν*ψμο8μενο« H
ε@σ�λ*εν E Ξαλκ�« : ξαρκ�« E 34–35 κα+ – τ�« α�τ�« Ξαλκ�« (τ�« α�τ�« Ξαλκ�« om. F2
G) om. H 35 π,ρτα« F2 G 7=κοψβητ,ρBν E 36 Ψλλαδικ�« E τ2ν τε : τ,ν τε T : τοτ2 F2 :
τε τ�ν E : τ2ν H  37 ποιησ&μενο« κα+ τ2ν 7λατ2ν L 7λατ2ν (sic m) : 7λ&ττBν T : 7λ&ττB
F2 H (G -Bν vel -B per comp.) <πωστειλαν E 38 δοκ,« H ξαρκ3« E  σψνστ&ντο« H
39 ;πεσαν G H ;ργBν F2 E 40 τοσο8τον E τ�ν τ,πον om. E 7λλιμνασ*�ναι : 7κλψμ-
νασ*�ναι F2 : 7κλιμασ*�ναι G : 7κλιμνασ*�ναι m : 7κλψμναν*�ναι E 41 δ" om. G Γρηγο-
ρ»« : γληγορ»« T : γρηγ,ριο« E 42 ? pr. om. T L m ? Κοψρτ:κη« (κορτ:κη« G) 7κε.νο« ? 7=
5Αρμεν:Bν (fort. -μωνBν G) : ? 7=αρμεν:Bν κοψρτ&κιο« E 43 γεν,μενο« E 44 post δ" add.
Sππο« H �πεστρBμωναι« (�πε(?)(σ?)τρBμμωναι« G) : �ποστρο(B)μωναι« F2 m : �ποστρομωνε«
H 7νολισ*%σα« : Wλησ*ε.σα« E : 7νBλισ*%σε« H 45 κατωβαλεν (-ωβαλλεν G) : κατωρρα=εν H
45–46 7πε+ – κατωλαβεν post Zπαντε« (l. 46) transp. F2 G
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μεμονBμωνον κατωλαβεν (οN γ�ρ 9λλοι διεσκεδ&σ*ησαν Zπαντε«),
=:φει τ3ν το8τοψ <πωτεμεν κεφαλ%ν. 8 το8τBν οAτB« τελεσ*ωντBν
Γρηγορ»« μ&γιστρο«, ? το8τοψ πεν*ερ,«, μετ� Λωοντο«, Yν Ξοι-
ροσφ&κτην uν,μαζον, τK 4γ:E το4 Υεο4 Σοφ:E προσωφψγενC ο?« κα+ β:E
7κε.*εν <ποσπ&σαντε« <πωκειραν μοναξο>« 7ν τK τ2ν Στοψδ:οψ μονK.
ΚBνσταντ.νον δ" τ�ν ’Ελλαδικ�ν βοψνε8ροι« τ8χαντε«, ’ρ&κει τε περι-
βαλ,ντε« κα+ bν8 7πικα*:σαντε« δι� μωση« τ�« π,λεB« 7*ρι&μβεψσαν κα+
7ν τK το4 Δαλμ&τοψ <παγαγ,ντε« μονK 7γκατ&κλειστον τK λεγομωνL
Καταδ:κL πεποι%κασιν. Λωοντα δ" τ�ν Κατακαλ:τζην κα+ 5Αβεσσαλ�μ
τ�ν το4 5ΑρBτρ» 7κτψφλOσαντε« 7ν 7=ορ:E παρωπεμχαν. ΚBνσταντ.νον
δ" τ�ν το4 Ε�λαμπ:οψ ψN�ν κα+ Ψτωροψ« σ>ν α�τ^ Φιλ,*εο« Aπαρξο«, ?
το4 Λαμπο8δη, 7ν τK το4 Nππικο4 Σφενδ,νL =:φει <πωτεμεν. 9 ο� μι-
κρ2« δ" διερεψνησ&μενοι περ+ Νικ%τα <σηκρ�τι« κα+ ΚBνσταντ:νοψ το4
Λιβ�« ο�ξ εoρον α�το>« Q« ξρησαμωνοψ« φψγK. τ�ν δ" Α@γ:δην 7κε.νον
κα+ το>« σ>ν α�τ^ πολλο>« κα+ <νδρε:οψ« bντα« <π, τε τ�« 7ν Ξρψ-
σοπ,λει δαμ&λεB« κα+ μωξρι το4 Λεψκ&τοψ διδ8μοι« =8λοι« π&ντα«
<νεσκολ,πισαν, κα+ πολλο>« }ν τ2ν 7ν τωλει τ,τε <νηλε2« κα+ <ναιτ:B«
οN λεγ,μενοι οoτοι 7π:τροποι <πωκτειναν, ε@ μ% τινε« τ2ν δικαστ2ν
το8τοψ« τ�« <δ:κοψ ?ρμ�« <νεξα:τισαν ε@π,ντε« α�το.«, Q« παιδ�« bντο«
το4 βασιλωB«, π2« 9νεψ τ�« α�το4 κελε8σεB« τοια4τα τολμ»τε δια-
πρ&ττεσ*αι; τ3ν το4 Δοψκ�« ο|ν γψνα.κα <ποκε:ραντε« ε@« τ�ν 7ν Πα-
φλαγον:E οhκον α�τ�« 7=απωστειλαν, ε�νοψξ:σαντε« κα+ τ�ν ψN�ν α�τ�«
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§ 8–9: cf. ps.-Sym. 720.17–721.9

TL [F2]G[m] EH

47 <πωτεμον E οAτB L E 48 Yν : �ν T : cν E 49 uν,μαζον : Wνομαζ,μενον E το4 om.
G προσωφψγεν (sic m) : προσωφψγον L F2 H (G non certe vid., sed fort. -ον) 50 τ2ν (τ2ν/
το4 m) : το4 F2 G στοψδ:Bν T E 51 e&κει τε : e&κη τε F2 m : e&κοτε ut vid. E : e&κη H
52 δι� om. E 53 δαλμ&τροψ H 7γκατ&κλειστον (7γκατ&κλειστον/7γκατακλε:στοψ« m) :
7γκατακλε:στοψ« T G post λεγομωνL add. φψλακ% E 54 πεποι%κασιν (sic m) : πεπο:ηκαν
G E : ποι%σαντε« F2 λωBν E Κατακαλ:τζην : καλλ:στην E 5Αβεσσαλ�μ (<βεσαλ�ν G) :
<βεσσαλ�ν L 55 το4 om. H 5ΑρBτρ» (sic m) : <ροτρ� L : <ροτρ» G : <ρBτρ� F2 : <ροτ�
E : <ρBτρ»ν H 7ν om. L 56 το4 om. E ε�λαπ:οψ E H Aπαρξο« : �π&ρξBν G : ? ;παρ-
ξο« H 56–57 ? το4 Λαμπο8δη (λαμπOδη m : λαμπ&δοψ E : λαμπ&δη H) om. F2 G
57–59 ο� – φψγK om. L 57–58 μικρ�« T E 58 δ" om. E <σηκρ�τι« : <σψγκρ:τ F2 :
<σψγκρ:τη H : om. E 59 εoρεν F2 G φψγ3 ξρησαμωνοψ« E Α@γ:δην : α@γ:δαν H : om. L
F2 G m 60 πολλο>« κα+ <νδρε:οψ« bντα« (κα+ <νδρε:οψ« bντα« : <νδρε:α κεκοσμημωνοψ«
H) : <νδρε:οψ« bντα« κα+ πολλο>« E τ�« : το>« ut vid. G : το.« E 61 διδ8μοι« : δ:δψμον F2 :
<διδο:μοι« E 62 <νεσκολ,πισεν G E }ν (}ν om. E) – τ,τε om. F2 G 64 το8τοψ« om. F2
G ?ρμ�« : Wργ�« E H <νεξα:τισαν : <ναισξ8ντησαν F2 G ε@π,ντο« E α�το.« : πρ�«
α�το8« F2 G : α�τ�« E : α�το>« H bντB« H 65 τολμε.τε ut vid. E 66 δοκ�« H 66–67

7ν Παφλαγον:E : τ�« παφλαγBν:α« E
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Στωφανον. 10 Α�γο8στ8 δ" μην+ ΣψμεOν, ? Βοψλγαρ:α« 9ρξBν, 7κ-
στρατε8σα« κατ� ’ΡBμα:Bν σ>ν bξλ8 βαρε. κατωλαβε τ3ν ΚBνσταντι-
νο8πολιν κα+ δ3 περικα*:σα« α�τ3ν ξ&ρακα περιωβαλεν <π, τε Βλαξερ-
ν2ν κα+ μωξρι τ�« λεγομωνη« π,ρτη« Ξρψσ�«, 7λπ:σι μετωBρο« cν
<πονητ+ τα8την π&ντB« Ψλε.ν. 7πε+ δ" τ%ν τε τ2ν τειξ2ν κατωμα*εν
Wξψρ,τητα τ%ν τε 7κ το4 πλ%*οψ« κα+ τ2ν HπλBν κα+ τ2ν πετροβ,λBν
<σφ&λειαν, τ2ν 7λπ:δBν σφαλε+« 7ν τ^ λεγομων8 ’Εβδ,μ8 �πωστρεχεν
ε@ρηνικ�« σπονδ�« α@τησ&μενο«. 11 τ2ν δ" 7πιτρ,πBν τ3ν ε@ρ%νην
<σμενωστατα <ποδε=αμωνBν <ποστωλλει Σψμε�ν Υε,δBρον μ&γιστρον
α�το4 σψλλαλ�σαι τ� τ�« ε@ρ%νη«. <ναλαβ,μενοι δ" H τε πατρι&ρξη«
Νικ,λαο« κα+ Στωφανο« κα+ 5 ΙB&ννη« μ&γιστροι τ�ν βασιλωα dλ*ον μωξρι
τ2ν Βλαξερν2ν κα+ ε@σ%γαγον το>« δ8ο ψNο>« Σψμε�ν κα+ σψνειστι&*η-
σαν τ^ βασιλε. 7ν το.« παλατ:οι«. Νικ,λαο« δ" ? πατρι&ρξη« 7=�λ*ε
πρ�« ΣψμεOν, �τινι τ3ν κεφαλ3ν �πωκλινε ΣψμεOν. ε�ξ3ν ο|ν ? πα-
τρι&ρξη« ποι%σα« <ντ+ στωμματο«, m« φασι, τ� iδιον 7πιρριπτ&ριον τK
α�το4 7πω*ηκε κεφαλK. δOροι« ο|ν <μωτροι« τε κα+ μεγ:στοι« φιλοφρονη-
*ωντε« H τε Σψμε�ν κα+ οN το8τοψ ψNο+ ε@« τ3ν @δ:αν ξOραν �πωστρεχαν,
<σ8μφBνοι 7π+ τK ε@ρημωνL ε@ρ%νL διαλψ*ωντε«. 12 το4 βασιλωB« ο|ν
ΚBνσταντ:νοψ Zτε παιδ�« bντο« κα+ τ3ν @δ:αν μητωρα 7πιζητο4ντο«
(_δη γ�ρ τα8την κατ%γαγεν το4 παλατ:οψ 5Αλω=ανδρο« ? βασιλε8«)
<ναβιβ&ζοψσι π&λιν α�τ%ν. α�τ3 ο|ν περικρατ3« γενομωνη τ�« βασι-

70

75

80

85

68 mense Aug. a. 913 § 12: mense Feb./Mart. a. 914

§ 10: cf. ps.-Sym. 721.10–15 § 11: cf. ps.-Sym. 721.15–17 § 12–13: cf. Vit. Euth. 133.9sqq.;
137.1–16 § 12: cf. ps.-Sym. 721.18–722.2

TL [F2]G[m] EH

68 α�γο8στοψ δ" μην�« E Βοψλγαρ:α« 9ρξBν : <ρξιδροψγκ&ριο« E 69 βαρε. : πολλ8 E
69–70 τ3ν κBνσταντινο8πολιν κατωλαβεν L 70 παρακα*:σα« L E α�τ3ν : α�τ2 E
post ξ&ρακα add. τε L περιωβαλλεν G H τε om. E H 71 λεγομωνη« om. E ξρψσ�«
π,ρτη« E post cν add. Q« T L 72 <πονητ+ τα8την : <πονητ+ G : απονψκτ+ F2 : <π� νψκτ+
τα8τη E Ψλε.ν : Ψλε. T L 7πε+ δ" : 7πιδ" F2 E τε om. F2 H κατωμα*εν : κατωμα*ον L : κα-
τεμ&ν*ανε E 73 τ%ν τε : τα8την E τ2ν HπλBν κα+ om. F2 G πετροβολ2ν E 74 τ2ν
7λπ:δBν σφαλε+« : ε�ρηκ�« E 76–77 Σψμε�ν – α�το4 : σψμε�ν 9ν*ρBπον α�το4
*ε,δBρον E : *ε,δBρον μ&γιστρον α�το4 ? σψμε�ν H 77 <ναλαβ,μενο« E 78 οN μ&γισ-
τροι E τ�ν βασιλωα : τ2ν βασιλωBν E 79–80 σψνειστι&*ησαν : σψνεστι&*ησαν F2 E :
σψνεσ*ι&*ησαν/σψνεστι&*ησαν m 80 τ2 παλατ:B E 81 post �πωκλινε add. ? H
81–82 ποι%σα« ? πατρι&ρξη« H 82 m« φασι om. F2 G 82–83 τ� – α�το4 : τ� Ψαψτο4
7περιπτ&ριον τ�ι Ψαψτο4 G : τ2 Ψαψτο4 περιNπτ&ριον 7ν αψτ F2 82 7πιρριπτ&ριον : πε-
ριNπτ&ριον E 83 α�το4 (sic m) : Ψαψτο4 L F2 G H περιω*ηκε E τε om. F2 G E 83–84

φιλοφρονη*ε+« E 84 τε om. E το8τοψ ψNο+ : ψNο+ α�το4 H 85 <σ8μφBνοι : Qσ8μφBνι
F2 : <σ8μφBνα E ε@ρημωνL om. L το4 βασιλωB« om. H 86 bντB« H 87 τα8την (τα8τ

F2) : τα8τη E post κατ%γαγεν add. 7κ H 88 αAτη L E 7πικρατ3« E
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λε:α« <ναβιβ&ζει ε@« τ� παλ&τιον ΚBνσταντ.νον παρακοιμOμενον κα+
ΚBνσταντ.νον κα+ 5Αναστ&σιον α�ταδωλφοψ«, το>« Γογγψλ:οψ« λεγο-
μωνοψ«, κα+ τK βοψλK 5 ΙB&ννοψ το4 ’Ελλαδ» καταβιβ&ζοψσι το>« ο@-
κε:οψ« 5Αλε=&νδροψ βασιλωB«, 5 ΙB&ννην τ�ν ’ρα:κτορα κα+ τ�ν λεγ,μενον
Γαβριλ,ποψλον κα+ Βασιλ:τζην κα+ το>« λοιπο8«. 13 προξειρ:ζεται δ"
ΖB3 α�γο8στα Υεοφ8λακτον Δομ%νικον Ψταιρει&ρξην. 5 ΙB&ννη« δ"
μ&γιστρο« ? ’Ελλαδ»« ν,σ8 περιπεσ�ν κα+ <παγορεψ*ε+« παρ� τ2ν @α-
τρ2ν, κατελ*�ν 7κ το4 παλατ:οψ κα+ 7ν Βλαξωρναι« παραγεν,μενο« �π�
τ�« ν,σοψ βαρη*ε+« τελεψτg. σψμβοψλK δ" Δομην:κοψ Ψταιρει&ρξοψ κα-
ταβιβ&ζει ΖB3 Νικ,λαον πατρι&ρξην Zμα το.« σ>ν α�τ^ μετ 5 Wργ�« τ�
τ�« @δ:α« 7κκλησ:α« †περιποιο8μενον κα+† φροντ:ζειν ε@πο4σα. ο� μετ�
πολ> ο|ν ΚBνσταντ.νο« παρακοιμOμενο« διαβ&λλει τK α�γο8στL
Δομ%νικον Ψταιρει&ρξην Q« τ3ν βασιλε:αν σφετεριζ,μενον ε@« τ�ν α�το4
<δελφ,ν, κα+ το4τον 7ν προφ&σει πατρ:κιον ποι%σαντε« κατελ*,ντα 7ν
τK 7κκλησ:E, Q« ;*ο«, ε�ξ3ν λαβε.ν οiκοι μωνειν παρεκελε8σαντο. προε-
β&λετο δ" ΖB3 5 ΙB&ννην Γαριδ»ν Ψταιρει&ρξην κα+ Δαμιαν�ν ε�νο4ξον
τ�« β:γλη« δροψγγ&ριον. Δομ%νικο« δ" <π�λ*εν 7ν τ^ οiκ8 α�το4
<ν,νητα Wλοφψρ,μενο«. 14 το4 δ" Βοψλγ&ροψ Σψμε�ν τ3ν Υρ�κην
π&λιν λη\ζομωνοψ 7ν φροντ:δι οϊση« τ�« α�γο8στη« κα+ τ2ν 7ν τωλει,
HπB« α�τ�ν τ�« <λαζονε:α« πα8σBσιν, aτ%σατο 5 ΙB&ννη« ? Βογ»«

90

95

100

105

§ 13: cf. ps.-Sym. 722.2–13 § 14: cf. ps.-Sym. 722.14–18

TL [F2]G[m] EH

89 <ναβιβ&ζει : 9να E κα+ om. E 90 post 5Αναστ&σιον add. το>« E 90–91 λεγομωνοψ«
γογγψλ:οψ« F2 G E 92 post 5Αλε=&νδροψ add. το4 L m E post τ�ν pr. add. λεγOμενον H
93 γαψρ\ηλ,ποψλον E προξειρ:ζεται δ" : κα+ προξειρ:ζεται E 94 Υεοφ8λακτον om. L
E Δομ%νικον : δομωστικ F2 : δαιμονικ�ν E : δομεν:κοψ H 95 μ&γιστρο« om. F2 G ? om. H
περιπεριπεσ�ν E 95–96 κα+ – @ατρ2ν om. F2 G 95 <πvγορεψ*ε+« E παρ� : �π� E
96 παραγεν,μενο« : γεν,μενο« L 97 βαρη*ε+« ((sic m) -η*- : -ι*- T) : βαρην*3« F2 : βαρψν*ε+«
(-ε.« H) E H δ" om. E H Δομην:κοψ : δαμιαν:κ F2 : δαιμονικο4 E : δομεν:κοψ H 97–98 κα-
ταβιβ&ζει – πατρι&ρξην om. F2 G 98 post ΖB3 add. α�γο8στα E τ�ν πατρι&ρξην νι-
κ,λαον E 98–99 Zμα – @δ:α« om. E 99 7κκλησ:α« – ε@πο4σα (ε@πο4σαν T) : 7κκλησ:αν ε@-
πο4σα φροντ:ζειν κα+ περιποιε.σ*αι E περιποιο8μενον κα+ (sic F2 m) om. L H (de E vide
supra), quod fort. del. 99–106 ο� – Wλοφψρ,μενο« om. F2 G 99–100 ο� μετ� πολ> (πολ-
λ>ν H) : ο� μετ 5  ο� πολ> m E : non adhib. F2 G 100 τK om. H τ3ν α�γο8σταν E 101

Δομ%νικον : δομ:νικον E : δομωνικον H σφεντεριζ,μενον E Ψαψτο4 L 102 7ν pr. : 7μ ut
vid. T : 7κ H ποι%σαντα κατελ*,ντο« E 102–03 ε@« τ3ν 7κκλησ:αν E 103 post ;*ο« add.
7στ:ν H λαβε.ν : ποιε.ν E οiκοι : 7κε. E : 7κε.σε H παρακελε8σαντα E 103–04 προε-
β&λλετο T H 104 post 5 ΙB&ννην add. τ�ν E 104–05 ε�νο4ξον – δροψγγ&ριον : δροψγ-
γ&ριον τ�« β:γλα« ε�νο4ξον bντα E 105 δομ:νικο« E δ" om. E 106 Βοψλγ&ροψ (L per
comp.) : βο8λγαρο« E 108 πα4σοψσιν T Βογ»« ((vel Βογ�«) sic F2 m) : βBγ»« T L : βογ�«
H



[Taf. 206 : Bekk. 293–94] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 135,12–17 303

γενωσ*αι πατρ:κιο«, �ποσξ,μενο« <γαγε.ν κατ 5 α�το4 Πατζην&κα«. τ�«
α@τ%σεB« δ" τψξ�ν δ2ρ& τε λαβ�ν ε@« τ3ν Πατζηνακ2ν ξOραν <πlει
κα+ δ3 ?μ%ροψ« 7κε.*εν λαβ�ν _γαγεν 7ν τK π,λει, σψν*εμωνBν τ2ν
Πατζηνακ2ν διαπερ»σαι κα+ τ�ν Σψμε�ν καταπολεμ�σαι. 15 πα-
ρεγωνετο δ" 7ν τK π,λει κα+ 5ΑσOτιο«, <ν3ρ 7π+ ’ρOμL Wνομαστ,τατο«,
ψN�« cν το4 9ρξοντο« τ2ν <ρξ,ντBνC Hν φασι σιδηρ»ν ’ρ&βδον 7κ τ2ν
9κρBν Ψκατωραι« κρατο4ντα ξερσ+ τK �περβαλλο8σL <λκK διακ&μπτειν
κα+ πρ�« τ� κψκλικ�ν σξ�μα μετ&γειν, τ�« <ντιτ8ποψ το4 σιδ%ροψ
φ8σεB« τK β:E τ2ν ξειρ2ν �πεικο8ση«C Yν παραγεν,μενον μετ� πολλ�«
τιμ�« �πεδω=αντο κα+ π&λιν ε@« τ3ν @δ:αν ξOραν 7=ωπεμχαν. 16 Σεπ-
τεμβρ:8 δ" μην:, @νδικτι2νο« γ', Παγκρατο4κα« ? 5Αρμωνιο« τ3ν 5Αδρια-
νο8πολιν τ^ Σψμε�ν προδωδBκεν. μετ 5 ο� πολ> δ" <πεστ&λη Βασ:λειο«,
πατρ:κιο« κα+ καν:κλη«, κα+ Νικ%τα« πρBτοσπα*&ριο« ? ’Ελλαδικ�«
παρ� ΖB�« μετ� δOρBν πολλ2ν κα+ <ντεπαρωλαβεν π&λιν α�τ%ν.
17 dλ*ε δ" κα+ Δαμιαν�« <μηρ»« ε@« Στρ,βηλον ν�σον μετ� πλο:Bν
πολεμικ2ν κα+ πολλ�« τ�« δψν&μεB« κα+ τα8την παρωλαβεν 9ν, ε@ μ3
νοσ%σα« 7τελε8τησεν, �ποστρεχ&ντBν δι� κεν�« τ2ν 5Αγαρην2ν. οN δ"
τ�« ’Ελλ&δο« κα+ τ2ν 5Α*ην2ν ο@κ%τορε« σψνεξ2« 7πηρεαζ,μενοι παρ�
Ξασω, ψNο4 το4 5 Ιο8βη, τ3ν α�το4 <σBτ:αν κα+ <πληστ:αν μ3 7νεγκ,ντε«,
λ:*οι« το4τον β&λλοντε« <νε.λον κακ2« ;νδο*εν το4 *ψσιαστηρ:οψ το4

110

115

120

125

§ 16: mense Sept. a. 914 123–25 dλ*ε – 5Αγαρην2ν : an a. 924? (vide introd. III.3.1.1)

§ 15: cf. ps.-Sym. 722.19–723.2 § 16: cf. ps.-Sym. 723.3–6 § 17: cf. ps.-Sym. 723.6–12

TL [F2]G[m] EH

109 κατ 5  α�το4 om. F2 G Πατζην&κα« (sic m) : πατζην&κοψ« (-τζι- G) F2 G E : πετζη-
ν&κοψ« H 109–10 τ�« α@τ%σεB« δ" : κα+ τ�« α@τ%σεB« E 110 τε : πολλ� F2 : τε πολλ� G :
δ" E 110–11 ε@« – λαβ�ν om. E 110 post τ3ν add. τ2ν H πατζην&κBν H <πε:η F2
H 112 πατζην&κBν E H τ�ν Σψμε�ν : τ�ν σψμεOνα E : τ^ σψμε2νι H 113 post δ" add.
τ,τε L 7π+ eOμL (eBμα:Bν E) : 7ν πε:ρE F2 G Wνοματ,τατο« G 114 το4 om. E
115 Ψκατωρα« H κρατο8ντι E ξερσ+ κρατο4ντα F2 G �περβαλλο8σL (�περβαλο8σηι
G) <λκK διακ&μπτειν : 7πιβαοψλο8ση <λκ3C 7κ&μπτη E 116 μετ&γειν : μετ&γη F2 : μετ&γει
E 116–17 <ντιτ8ποψ το4 (το4 om. L) σιδ%ροψ φ8σεB« : <ντιτψπ:α« το4 σιδ%ροψ E
117 post πολλ�« add. τ�« L 119 μην�« E παγκροψτο4κα« G <ρμωνη« F2 G 119–20

<νδριανο8πολιν F2 E H 120 σψμεOνι E 120–21 <πεστ&λη (�πεστ&λη F2 : <πεστ&λη
δ" G : <ποστωλει E) – καν:κλη« (7πι το4 κανικλε:οψ E) : πατρ:κιο« βασ:λειο« κα+ κανικλε:ο«
<πεστ&λη H 121 κα+ alt. – ’ Ελλαδικ�« : σ>ν νικ%τE πρBτοσπα*αρ:8 τ^ Ψλλαδικ^ H
123–25 dλ*ε – 5Αγαρην2ν : vide introd. III.3.1.1 123 ε@σ�λ*ε E Δαμιαν�« om. F2 G H
ε@« Στρ,βηλον : ε@στρ,βηλον G H post πλο:Bν add. πολλ2ν T 124 τ�« om. E H 125

�ποστρεχ&ντBν – 5Αγαρην2ν om. F2 G 125–26 δ" τ�« : γ�« H 127 @αβο4η E Ψαψτο4
F2 E <πληστε:αν κα+ <σBτε:αν E 128 λ:*οι« το4τον β&λλοντε« (β&λλοντε« : β&λοντε«
L : βαλ,ντε« ut vid. F2 : βαλλ,ντε« H : om. m) om. E
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7ν 5Α*%ναι« ναο4. 18 βλωποψσα δ" ΖB3 βασ:λισσα τ3ν ;παρσιν Σψμε�ν
κα+ τ3ν κατ� τ2ν Ξριστιαν2ν α�το4 7π:*εσιν, βοψλ3ν μετ� τ2ν 7ν τωλει
βοψλε8εται <λλ&γιον κα+ ε@ρ%νην μετ� τ2ν 5Αγαρην2ν διαπρ&=ασ*αι,
διαπερ»σαι δ" π&ντα τ�ν τ�« <νατολ�« στρατ�ν πρ�« τ� καταπολεμ�-
σαι κα+ <φαν:σαι τ�ν ΣψμεOν. <πεστ&λη ο|ν 7ν Σψρ:E 7π+ τ� ποι�σαι
<λλ&γιον 5 ΙB&ννη« πατρ:κιο« ? ’Ραδιν�« κα+ Μιξα3λ ? Το=αρ»«C οo γε-
γον,το« τ3ν σψν%*η τ�« ’ρ,γα« διανομ3ν ποιησ&μενοι 7ν το.« τ&γμασι
τα4τ& τε <ναλαβ,μενοι σ>ν το.« *ωμασι πρ�« τ3ν *ρEκ�αν γ�ν
διεπωρασαν, Λωοντο« μαγ:στροψ το4 ΦBκ» δομεστ:κοψ τψγξ&νοντο«.
19 7=αγαγ,ντBν δ" τ� ζBοποι� κα+ σεβ&σμια =8λα ΚBνσταντ:νοψ
πρBτοπαπ» το4 παλατ:οψ, το4 Κεφαλ» λεγομωνοψ, κα+ ΚBνσταντ:νοψ
το4 Μαλελ:α« 7ν τK Υρ�κL Zπαντε« προσκψν%σαντε« κα+ 7πομοσ&μενοι
σψναπο*νlσκειν <λλ%λοι« πανστρατ+ κατ� Βοψλγ&ρBν 7=Oρμησαν.
dρξον δ" το4 μ"ν τ&γματο« το4 7=κοψβ:τοψ 5 ΙB&ννη« ? Γρ&χBν, το4
δ" Nκαν&τοψ ? το4 Μαρο8λη ψN,«. ’ ΡBμαν�« δ" ? 5Αργψρ�« 7στρατ%γει
κα+ ΛωBν ? <δελφ�« α�το4 κα+ Β&ρδα« ? ΦBκ»«, οU« σψν�ν κα+ ? Μελ:α«
μετ� τ2ν 5Αρμεν:Bν κα+ οN 9λλοι π&ντε« στρατηγο+ τ2ν *εμ&τBν. σψν�ν
δ" πρ�« το.« 9λλοι« κα+ ΚBνσταντ.νο« πατρ:κιο« ? Λ+χ Λωοντι δο-
μεστ:κ8, σ8μβοψλο« α�τ^ 7ν π»σι το.« <ν%κοψσιν tν. 20 μην+ δ"
Α�γο8στ8 ε@κ&δι, @νδικτι2νο« πωμπτη«, ? π,λεμο« μετα=> Βοψλγ&ρBν

130

135

140

145

§ 20: 20.8.917

§ 18: cf. ps.-Sym. 723.13–20 § 19: cf. ps.-Sym. 723.21–724.6 § 20: cf. ps.-Sym. 724.7–12

TL [F2]G[m] EH

129 post ΖB3 add. J F2 E 130 τ2ν pr. om. E H post βοψλ3ν add. δ" E 131 βο8λεται E
132 διαπερ»σαι post στρατ�ν transp. E δ" π&ντα : π&ντα δ" E : π&ντα H 132–33 πρ�«
τ� καταπολεμ�σαι : κα+ καταπολεμ�σαι, κα+ καταπολεμ�σαι κα+ παντελε. φ*ορg H
133 <φαν:σαι τ�ν ΣψμεOν : <φανισμ^ τ�ν σψμε�ν παραδο4ναι H ο|ν : δ" E 134 ’ Ραδιν�«
(sic m : ραδιν2« T) : eαδην�« L H : ραδειν�« F2 134–36 οo – *ωμασι om. F2 G 135 τ3ν
σψν%*η τ�« : τ�« σψν%*οψ« E 136 *ρEκ�αν γ�ν : *ρ&κην F2 G 137 τψγξ&νοντο« : bντο«
τ2ν σξολ2ν E 138 7=αγαγ,ντBν (7=αγαγ,ντBν/7=αγαγ,ντε« m) : 7=αγαγ,ντε« F2 E :
7=αγαγ�ν H ζBοποι� κα+ σεβ&σμια (κα+ σεβ&σμια om. H) =8λα : σεβ&σμια κα+ ζBοποι�
=8λα F2 G : σεβ&σμια =8λα κα+ ζBοποι� m 138–39 κBνσταντ:νο« πρBτοπαπ»« F2 E
139 το4 Κεφαλ» λεγομωνοψ om. E ΚBνσταντ:νοψ om. E 140 το4 : τ�« F2 G Μαλελ:α« :
μελελ:α« L : <μελ:α« F2 : μαλελ:α m : μαλελωη E : μαλελελ:α« H 7ν om. H 141 post σψναπο-
*νlσκειν add. π&ντε« H πανστρατ\� E 142 dρξον : _ρξοψ T : dξον E δ" – 7=κοψβ:τοψ :
μ"ν (μ"ν etiam F2) 7κ τ2ν ταγμ&τBν τ2ν 7=κοψβ:τBν E Γρ&χBν : ξα8σBν E 143 Nκα-
ν&τοψ : τ2ν Nκαν&τBν H ? pr. om. L F2 Μαρο8λη : βαρο8λη T 144 β&λδα« E 145 post
π&ντε« (π&ντBν F2 G) add. οN E 146 δ" : κα+ E το>« 9λλοψ« T κα+ om. E 146–47

Λωοντι δομεστ:κ8 : λωοντο« δομεστ:κοψ E 147 σ8μβοψλο« : 7ν βοψλ� F2 : σψμβο8λBι G
α�τ^ : α�το4 G H : αψτ F2 δ" om. L F2 148 ε@κ&δι (ε@κ&δι om. E) πωμπτη @νδικτι2νο« ε L
148–49 eBμα:Bν κα+ βοψλγ&ρBν E H
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τε κα+ ’ΡBμα:Bν πρ�« τ^ 5Αξελ�8 σψγκεκρ,τητο ποταμ^, κα+ οUα τ�
το4 Υεο4 κρ:ματα, Q« <νε=ερε8νητα κα+ <νε=ιξν:αστα, τρωπονται
’ΡBμα.οι πανστρατ:, κα+ γωγονε φψγ3 παντελ3« κα+ φρικOδη« Wλολψγ%,
τ2ν μ"ν �π 5 <λλ%λBν σψμπατοψμωνBν, τ2ν δ" �π� τ2ν πολεμ:Bν <ναι-
ροψμωνBν, αSματ,« τε ξ8σι«, οSα 7= α@2νο« ο� γωγονεν. ΛωBν δ" ?
δομωστικο« 7ν Μεσημβρ:E διεσO*η φψγOν. 7σφ&γη δ" πρ�« το.« 9λλοι«
7ν τK το4 πολωμοψ σψμβολK κα+ ΚBνσταντ.νο« ? Λ+χ κα+ 5 ΙB&ννη« ?
Γρ&χBν κα+ 9λλοι τ2ν <ρξ,ντBν Nκανο:. 21 <πεστ&λη δ" τ,τε κα+
’ΡBμαν�« πατρ:κιο«, δροψγγ&ριο« cν το4 πλοyμοψ, μετ� παντ�« το4
στ,λοψ 7ν τ^ Δανοψβ:8 ποταμ^ βοη*%σBν Λωοντι τ^ ΦBκg, <λλ� κα+
5 ΙB&ννη« ? ΒBγ»« καταγαγε.ν Πατζην&κα«, Q« εiρηται, κελεψσ*ωντο«
το4 δροψγγαρ:οψ ’ΡBμανο4 διαπερ»σαι το8τοψ« κατ� Βοψλγ&ρBν,
mστε σψμμαξ�σαι Λωοντι τ^ ΦBκg. ’ ΡBμανο4 δ" κα+ 5 ΙB&ννοψ το4 Βογ»
ε@« ;ριδα« κα+ λογομαξ:α« 7λ*,ντBν ?ρ2ντε« α�το>« οN Πατζην&και
πρ�« <λλ%λοψ« διαμαξομωνοψ« κα+ στασι&ζοντα« �πεξOρησαν ε@« τ�
iδια. 22 το4 πολωμοψ δ" _δη τωλο« λαβ,ντο« κα+ �ποστρεχ&ντBν 7ν
τK π,λει το4 τε ’ΡBμανο4 κα+ το4 Βογ» τ� κατ 5 α�τ2ν 7κιν%*ησαν, κα+
ε@« τοσο4τον κ:νδψνον τ�ν δροψγγ&ριον ’ΡBμαν�ν περιωστησαν, mστε
κα+ καταδικ&ζοψσαν χ�φον 7=%νεγκαν τ2ν Wφ*αλμ2ν στερη*�ναι Q«
<μελε:E, μ»λλον δ" κακοψργ:E μ3 διαπερ&σαντα το>« Πατζην&κα«, <λλ5
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§ 21: cf. ps.-Sym. 724.12–18 § 22: cf. ps.-Sym. 724.18–725.3

TL [F2]G[m] EH

149 τ^ : τ� T E H 5Αξελ�8 : <ξηλα:B F2 : <ρξ\αλωB E σψγκεκρ,τητο : σψγκεκρ,τηται
L : σψνεκροτε.το E ποταμ^ (ποτ G) : τοπ2 F2 (τK 5Αξελ� … π,λει? in app. Tafel) οUα : οU« H
150 <νε=ερε8νητα : <νε=ερε8νητ& τε L : <νε=ηρε8νητα F2 E H post τρωπονται add. οN F2 E
151 παντελ3« om. F2 G φρψκ,δη E Wλψληγ� H 152 �π 5 : <π F2 G : om. E post
<λλ%λBν add. σψμποδ\σ*ωντBνC κα+ E 153 αSματ,« τε : α@μ&τBν E οUε E 154 7σO*η H
154–55 πρ�« (7ν E) – κα+ pr. (κα+ om. E) om. F2 G 156 Γρ&χBν : γ&χBν L : γ&σBν E
157 post πατρ:κιο« add. κα+ F2 G m E cν om. F2 G E (quod exhib. m) τ2ν πλοyμBν E
158 δοψναβ:B E βοη*�σαι λωοντα τ�ν φBκ�ν E 158–61 <λλ� – ΦBκg om. F2 G (ho-
moeotel.) 159 Βογ»« : βBγ»« L : βBγ»«/βογ»« m : βοψγ�« E : βογ�« H : non adhib. F2 G
post καταγαγε.ν (καταγαγ�ν E) add. το>« H Πατζην&κα« (sic T2 pc et m) : πατζην&κοψ«
(-τζι- E) Tac E H : non adhib. F2 G κελεψσ*ωντο« : κελεψ*ωντο« (sic ut vid. E) δ" E 160 βοψλ-
γ&ροψ« E 161 λωοντα τ�ν φBκ�ν E eBμαν�« E Βογ» : βBγ» T L : βοψγ� F2 E :
βογ»/βBγ» m : βογ� H 162 7λ*,ντBν : 7λ*,ντο« fort. G : 7λ*,ντε« ut vid. F2 Πατζη-
ν&και : πατζην&κοι F2 E : πατζιν&κοι G m : πατζην&κοι κα+ H 163 στασι&ζοντα« (sic ut vid.
G) : στασι&ζοντε« F2 E 164 δ" _δη om. F2 G κα+ om. F2 G 165 τε om. H Βογ» (βογ�
F2 H) : βBγ» T L : βBγ»/βογ» m : βοψγ& E τ� (τ� om. E) κατ 5  α�τ2ν 7κιν%*ησαν (7κιν%*η
F2 G) : τ<ψτο|ντε« κα+ οN 7ν τωλει H 166 τ�ν δροψγγ&ριον ’ΡBμαν�ν : eBμαν�ν τ�ν
δροψγγ&ρ\ον E : τ� το4 δρογγαρ:οψ eBμανο4 H περιωστη H 167 κα+ om. F2 G E (quod
exhib. singularia mss. e m) <ν%νεγκαν F2 G m post Wφ*αλμ2ν (Wφ*αρμ2ν E) add. α�τ2ν H
168 δ" : δ" κα+ F2 m : κα+ E διαπερ&σαντα : διαπερ»σαι F2 G : διαπερ&σαντα« E Πατζη-
ν&κα« (sic m) : πατζιν&κοψ« (-τζη- E) F2 G E H
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�ποξBρ%σαντα τ&ξιον κα+ μηδ" το>« φε8γοντα« ’ΡBμα:Bν 7ν το.«
πλο:οι« �ποδε=&μενον. κα+ το4το }ν 7πεπ,ν*ει, ε@ μ3 παρ� ΚBνσταν-
τ:νοψ πατρικ:οψ το4 Γογγ8λη κα+ Στεφ&νοψ μαγ:στροψ Q« δψναμωνBν
παρ� τK α�γο8στL πολλ� τ� τ�« καταδ:κη« <νετρ&πη. 23 τ2ν δ"
Βοψλγ&ρBν τK ν:κL κατεπαρ*ωντBν κα+ 7κστρατεψσαμωνBν μωξρι τ�«
π,λεB« 7=�λ*ε ΛωBν ? δομωστικο« τ2ν σξολ2ν κα+ 5 ΙB&ννη« Ψται-
ρει&ρξη« κα+ Νικ,λαο« ? ψN�« το4 Δοψκ�« ε@« ξ2ρον *ρEκ^ον οAτB
λεγ,μενον Κατασ8ρτα« Zμα πλε:στ8 λα^ κατ� Βοψλγ&ρBν. τK δ" νψκ-
τ+ <δοκ%τB« 7πιπεσ,ντBν α�το.« τ2ν Βοψλγ&ρBν κα+ το4 δομεστ:κοψ
φψγ,ντο« 7σφ&γη Νικ,λαο« ? ψN�« το4 Δοψκ�« κα+ πολλο+ Vτεροι μετ 5
α�το4. 24 Υε,δBρο« ο|ν, ? το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ παιδαγBγ,«,
?ρ2ν ΚBνσταντ.νον παρακοιμOμενον ε@« Λωοντα τ�ν iδιον γαμβρ�ν τ3ν
βασιλε:αν σφετεριζ,μενον �πω*ηκε ΚBνσταντ:ν8 βασιλε. ’ΡBμαν�ν
δροψγγ&ριον προσλαβωσ*αι Q« πατρικ�ν α�το4 δο4λον κα+ εϊνοψν τ�
πρ�« α�τ,ν, Q« }ν � σ>ν α�τ^ κα+ διαφψλ&ττει α�τ,ν, κα+ 7ν οU« }ν δωL,
σ8μμαξον ;ξει κα+ βοη*,ν. πολλ&κι« ο|ν περ+ το8τοψ λαλη*ε+« ’ΡBμαν�«
<πε:πατο. γραμματε.ον ο|ν ? βασιλε>« ΚBνσταντ.νο« α�τοξε:ρB« δια-
ξαρ&=α« γραφK κα+ �πογραφK διασφαλισ&μενο« <πωστειλεν α�τ^,
Hπερ οoτο« 7π+ ξε.ρα« λαβ�ν �πωσξετο τ3ν κατ� το4 παρακοιμBμωνοψ
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§ 23: a. 917

§ 23: cf. ps.-Sym. 725.4–8 § 24: cf. ps.-Sym. 725.9–17

TL [F2]G[m] EH

169 �ποξBρ%σαντα (�ποξBρ%σαντ G) : �ποξBρ%σαντα« F2 m E ’ ΡBμα:Bν (sic m) :
eBμα:οψ« L H : τ2ν eBμα:Bν E : om. F2 G 170 �ποδε=&μενον : �ποδε=αμωνοψ H : α�τ2ν
δε=αμωνοψ« E το4τον E 171 πατρικ:οψ : δροψγγαρ:οψ (δροψγγαρ:οψ expunxit E) P (?)
πατρικ:οψ E : om. F2 G Γογγ8λη : γογγ:λοψ F2 : γογγ\λ:οψ E Q« om. H δψνατοψμωνBν
T 172 πολλ� om. F2 G καταδ:κη« <νετρ&πη : δ:κη« <νατρωπειν E  173 7κστρατεψ-
σαμωνBν : 7κστρατεψσ&ντBν L  174 ? om. F2 G  175 ? om. T G (exhib. F2 m) post
Δοψκ�« (δοκ�« H) add. κα+ πολλο+ Vτεροι μετ 5  α�τ2ν E ξ2ρον *ρEκ^ον : ξ2ραν *ρακ2ον
G : ξOραν *ρακ,νBν F2 οAτB« E H 176 βοψλγ&ροψ« E 176–77 τK – Βοψλγ&ρBν om.
L m E (homoeotel.) 177 πεσ,ντBν H δομεστ:κοψ : δοκ�« H 178 φψγωντο« ut vid. E ?
ψN�« το4 Δοψκ,« (δοκ�« H) om. E 178 πολλο+ post α�το4 (l. 179) transp. E 179 ο|ν om. E
ΚBνσταντ:νοψ om. E 180 post Λωοντα add. τ�ν φBκ»ν, τ�ν ε@« γολεο4ντα τψφλB*ωντα H
181 σφεντεριζ,μενον E post ΚBνσταντ:ν8 add. τ^ L H 181–82 eBμαν2 δροψγγαρ:B
E 182 προσλαβωσ*αι : προβαλλεσ*αι F2 : προβαλωσ*αι G : προσβ&λλεσ*αι/προσβαλλω-
σ*αι m : προλαβωσ*αι E τ� om. T 183 dν E διαφψλ&ττει : διαφψλ&ττη T : δι<φψλ&ττην
F2 : διαφψλ&ττειν m H : φψλ&ττειν E α�τ,ν alt. (αψτ F2) : α�τ2ι G κα+ (κα+ om. F2 G) 7ν οU«
}ν δωL : 7ν οU« }ν κα+ J E 184 ;ξει (sic F2) : ;ξειν L m E H κα+ om. E 185 γραμμ&τιον G
185–86 ? – διαξαρ&=α« etiam (i.e. bis exhib.) post πολλ&κι« ο|ν (l. 184) exhib. E, sed signo in-
dicavit post γραμματε.ον ο|ν ponendum esse 185 α�τοξε:ρB« : α�τ2 ξε.ρB T : α�τοξε:ρB
L 185–86 διαξαρ&=α« α�τοξε:ρB« H 186 γραφK : γρ&φει T : om. E 187 κατ� : παρ�
E : om. F2 G
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ΚBνσταντ:νοψ κα+ τ2ν σψγγεν2ν α�το4 7π:*εσιν, � δωοι, ποι%σασ*αι.
25 τ�« φ%μη« ο|ν τα8τη« δια*εο8ση«, κα+ το4 παρακοιμBμωνοψ ΚBνσταν-
τ:νοψ καταναγκ&ζοντο« ’ΡBμαν�ν <ποκιν�σαι μετ� το4 στ,λοψ α�τ�«
προεφασ:ζετο, Q« <δψν&τB« ;ξειν το4 <ποπλε.ν μ3 το4 στ,λοψ τ3ν νε-
νομισμωνην ’ρ,γαν λαβ,ντο«. 7ν τK 7=αρτ:σει δ" bντο« το4 ’ΡBμανο4 κα+
τ� πλο.α ε�τρεπ:ζοντο« 7=�λ*ε ΚBνσταντ.νο« παρακοιμOμενο« Q« 7πι-
σποψδ&σBν α�τ�ν το4 7κπλε4σαι. ? δ" το4τον δοψλικ^ τ^ σξ%ματι
προzπ%ντησε κα+ προ*8μB« ποι%σειν τ� κελεψ,μενον 7πηγγωλλετο.
�ποστρωχαι δ" βοψλομωνοψ το4 παρακοιμBμωνοψ, κα+ ε@ ;ξει 9νδρα« ε�ει-
δε.« κα+ γεννα:οψ«, 7πιτηδε:οψ« τ3ν βασιλικ3ν 7ρωττειν τρι%ρη, ε@π,ντο«
πρ�« ’ΡBμαν,ν, οoτο« ε�*>« ;νεψσε το8τοι« τK ξειρ+ Ψτο:μοι« ο|σι
πλησ:ον 7λ*ε.ν. οN δ" τ� τ�« βοψλ�« ε@δ,τε«, ;γγιστα _δη το4 δρ,μBνο«
’ΡBμανο4 γεγον,τε«, 7πειδ3 οoτο« Wπ:σB το4 παρακοιμBμωνοψ ΚBν-
σταντ:νοψ περιπατ2ν <ν%ρπασεν α�τ�ν τα.« ξερσ+ κα+ »9ρατε α�τ,ν«
7φOνησε, παραξρ�μα οoτοι το4τον 4ρπ&σαντε« ε@« τ3ν το4 δροψγ-
γαρ:οψ ’ΡBμανο4 τρι%ρη ε@σ%γαγον κα+ 7ν <σφαλε:E κατε.ξον. ο�δε+«
ο|ν ? �περασπ:ζBν dν P κατοικτε:ρBν τ�ν 9ν*ρBπον, π&ντBν τ2ν
σψν,ντBν α�τ^ ξρησαμωνBν φψγK. 26 τα4τα ΖB3 α�γο8στα μα*ο4σα
προσκαλε.ται τ�ν πατρι&ρξην Νικ,λαον κα+ το>« α�τ�« μεγιστ»να« κα+
<ποστωλλει πρ�« ’ΡBμαν�ν τ� γεγον�« βοψλομωνη μα*ε.ν. το8τBν δ"
διαπερασ&ντBν λ:*οι« ? λα�« α�το>« 7=%λασαν β&λλοντε«. VB*εν ο|ν
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§ 26: a. 918

§ 25: cf. ps.-Sym. 725.17–23

TL [F2]G[m] EH 203 ab ε@σ%γαγον TL [F2]G[m] F1H

188 � (sic F2 m (� δωοι : Iδε m)) : Q« L E post δωοι (δωη L : δωον E : δωει H) add. καιρ^ H (non
add. F2 m) 189 δ\α*ρο8ση« ut vid. E 190 <ναγκ&ζοντο« E eBμαν2 E μετ� το4 (το4
om. F2 G) στ,λοψ : καταστ,λοψ E 191 ;ξειν (sic m) : ;ξει T L F2 το4 pr. : τ�« π,λεB« T L
post μ3 add. δ" E 192 7=αρτ:σει scripsi (sed fort. scrib. 7=αρτ8σει (sic Bekker Tafel)) :
7=αρτ%σει T L F2 G m H : 7=ετ&σει E το4 om. H 193 ε�τρεπ:ζοντε« E 193–94 7πι-
σποψδ&ζBν F2 E 194 το4τον : το8τB H : om. F2 G m δοψλικ^ : δολερ2 E 195 προσ-
ψπ%ντησε T L m H προ*8μB« ποι%σειν : προ*ψμ2 επο:ησε F2 : προ*ψμοποι�σειν G ποι%σειν
τ� κελεψ,μενον : πο:ησον τ� κελεψ,μενο« E : τ� κελεψ,μενον ποιε.ν H 7πηγγε:λατο E
196 το4 παρακοιμBμωνοψ βοψλομωνοψ H ;ξοι L m 197 post γεννα:οψ« add. τε κα: H
7ρωττειν : 9γειν F2 : αhρε m : <ρετ%ν E : 7ρ:ττειν H τρι%ρην L m H : om. F2 197–98 προ«
eBμαν,ν ε@π,ντο« E 198 το8τοι« (sic ut vid. L : το8τοψ« G E) τK ξειρ+ Ψτο:μοι« (Ψτο:μοψ« L
G) ο|σι (εhναι H) 199 το4 : το>« F2 : τ�« G (per comp.) 200 γεγον,το« E 200–01 7πει-
δ3 – περιπατ2ν om. F2 G 200 οoτο« : οoτB« T Wπ:σB om. H 200–01 κBνσταντ:νο« E
201 <ν%ρπασαν F2 et fort. G (non certe vid.) 202 7φOνησε : <νεφOνησεν L τ3ν : τ�ν F2 E
202–03 eBμανο4 δροψγγαρ:οψ L 204 dν om. L F1 P – 9ν*ρBπον om. F2 G 205 α�τ^ :
α�τ�ν G φψγ� ξρησαμωνBν F2 F1 206 α�τ�« : α�το>« H : om. F1 μεγιστ&νοψ« F2 F1
208 α�το>« : το8τοψ« F1 7=:λασε F2 F1 β&λλοντε« om. F2 G F1
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7=ελ*ο4σα ΖB3 7ν τ^ το4 Βοψκολωοντο« Jλιακ^ 7πεφOνει τ^ ψN^ κα+
π»σιC π2« wρα γωγονεν J <νταρσ:α αAτη; ;φησε δ" πρ�« α�τ3ν ? παιδ-
αγBγ�« το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ Υε,δBρο«, Hτι δι� τ� <πολωσαι
Λωοντα τ�ν ΦBκ»ν το>« ’ΡBμα:οψ« κα+ ΚBνσταντ.νον παρακοιμOμενον
τ� παλ&τιον τα4τα γεγ,νασιν. προσελ&βετο δ" ? βασιλε>« Νικ,λαον
τ�ν πατρι&ρξην κα+ Στωφανον μ&γιστρον σψνε.ναι α�τ^ 7ν τ^ πα-
λατ:8, τ3ν 7=οψσ:αν ε@« Ψαψτ�ν <π� τ�« μητρ�« 7πισπOμενο«. 27 τK δ"
7πα8ριον <πωστειλεν 5 ΙB&ννην τ�ν Τοψβ&κην ΖB3ν α�γο8σταν το4 πα-
λατ:οψ καταβιβ&σαι. J δ" μετ 5 Wλολψγ�« κα+ δακρ8Bν τ^ Ψαψτ�« προσ-
πλακε.σα ψN^ πρ�« σψμπ&*ειαν μητρικ3ν κα+ οhκτον 7κ:νησεν, Q« τ�ν
βασιλωα ε@πε.νC 7&σατε εhναι μετ 5 7μο4 τ3ν μητωρα μοψ. οN δ" τα8την Zμα
τ^ λ,γ8 <φ�καν. 28 προσκαλεσ&μενοι δ" H τε βασιλε>« κα+ ? πα-
τρι&ρξη« 5 ΙB&ννην τ�ν Γαριδ»ν προεβ&λοντο δομωστικον τ2ν σξολ2ν,
δεδι,τε«, μ3 ε@« <νταρσ:αν ξBρ%σει ? ΦBκ»« ΛωBν. ? δ" ο� κατωνεψε το4-
το γενωσ*αι, ε@ μ3 Υε,δBρον γψναικ&δελφον α�το4, τ�ν Ζοψφινεζωρ, κα+
Σψμε2να τ�ν ψN�ν α�το4 προεβ&λοντο Ψταιρει&ρξα«. Hρκοι« ο|ν βεβαιB-
*ε+« �π 5 α�τ2ν κατ�λ*εν 7ν τ^ οiκ8 α�το4. οN δ" παραψτ:κα το>« σψγ-
γενε.« α�το4 το4 παλατ:οψ καταβιβ&ζοψσι. το8τBν ο|ν πρ�« α�τ�ν
παραγεγον,τBν, Q« 7*ε&σατο α�το8«, τρ,μο« α�τ�ν ;λαβεν κα+ φρεν2ν
;κστασι«. ε�*>« ο|ν 7=�λ*ε πρ�« ’ΡBμαν�ν κα+ διηγ%σατο α�τ^, οUα
πωπον*ε. σψμφιλιB*ε+« ο|ν α�τ^ κα+ Hρκοψ« δο>« κα+ λαβOν, mστε μ:αν
;ξειν <μφοτωροψ« χψξ%ν, σ8μφρBν α�το4 κα+ σ8μπνοψ« 7γωνετο, mστε
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215 τ3ν – 7πισπOμενο«: cf. ps.-Sym. 726.3–4 § 27: cf. ps.-Sym. 726.4–8 § 28: cf. ps.-Sym.
726.9–15

TL [F2]G[m] F1H

209 post 7=ελ*ο4σα add. J F1 το4 om. F2 G H  210 9ρα m H αAτη : αψτ 2 F2 F1
211 Υε,δBρο« om. F1 213 τ2 παλ&τ F1 προσελ&βετο : προεβ&λλετο H 214 τ�ν om. L
F2 m F1 H α�τ^ : α�τ� F1 215 <π� : fort. �π� F1 (<- add. F1

2) 7πισπOμενο« : 7πισ,μενον
F2 : 7πισOμενον (vel -σπO-) G : 7πιπ,μενον F1 216 <πωστειλεν (sic m : F2 G (F1) per comp.) :
<πωστειλαν T L : <ποστλ2 F1 217 Wλψγ�« H κα+ om. F2 G F1 τ^ : τ� H 217–18 προσ-
πλακε.σα : πρ�σπλακ�« T : προσπλακειτ F1 219 εhναι (εhναι fort. om. F1, non vid.) μετ 5  7μο4 :
μετ7μο4C εhναι G : om. F2 221 προεβ&λοντο (προεβ&λοντο/προεβ&λλοντο m) : προε-
β&λλοντο T L F2 G H : προεβ&λλετο F1 222 <νταρσ: H ξBρ%σL L G κατωνεψε : fort.
scrib. κατωνεψσε (cf. Tafel) 222–23 το4το : το8τB H 223 Ζοψφινεζωρ : ζηφενωζερ F2 : ζοψ-
φινωζερ G : ζεφινεζ"ρ F1 224 Σψμε2να : σψμε�ν F1 H α�το4 ψN�ν H προεβ&λοντο : προε-
β&λλοντο T m F1 H : προεβ&λλετο F2 G Ψταιρει&ρξα« (F1 F2 per comp. : Ψταιρι&ρξα«/Ψται-
ρι&ρξην m) : Ψταιρι&ρξην G 224–25 βεβαιB*ωντε« H 225 �π 5 : παρ5 L  225–26

παραψτ:κα – α�το4 : α�το4 σψγγενε+« παραψτ:κα α�τ�ν F1 226 το8τBν : το4τον F1
α�τ�ν : α�τ2ν H : α�το>« F1 228 α�τ^ : α�τ�ν F2 F1 228–29 οUα – α�τ^ om. F1 H (ho-
moeotel.) 229 post δο>« add. α�τ^ F1 230 ;ξειν <μφοτωροψ« : <μφοτωροψ« ;ξειν L : αψ-
το>« ;ξειν F1 α�το4 (L per comp.) : F2 F1 per comp. fort. α�τ2 mστε om. F1
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κα+ γαμικ�ν σψν&λλαγμα ποι%σασ*αι σψνεφOνησαν, πλωον 7κ το8τοψ
τ�ν τ�« <γ&πη« δεσμ�ν 7πισφ:γγοντε«. 29 τK ε@κ&δι ο|ν τετ&ρτL το4
Μαρτ:οψ μην�« <ποστωλλει ’ΡBμαν�« 5 ΙB&ννην πρεσβ8τερον, ο@κε.ον
α�το4 κα+ πιστ,τατον bντα, κα+ Υε,δBρον τ�ν Ματζο8κην λεγ,μενον
ε@« τ� παλ&τιον �περαπολογησομωνοψ«, Q« ο�κ <νταρσ:α γωγονε τ�
παρ5 7μο4 διαπραξ*ων, <λλ� τ3ν το4 ΦBκ» 7π:*εσιν �φορOμενο« κα+ δε-
διO«, μ% τι νεBτερισ*ε:η παρ5 α�το4 ε@« τ�ν βασιλωα, το8τοψ Vνεκεν <νελ-
*ε.ν 7ν τ^ παλατ:8 βεβο8λεψμαι κα+ τ3ν φψλακ3ν ποιε.σ*αι το4 βα-
σιλωB«. 30 μ3 σψνεψδοκο4ντο« δ" Νικολ&οψ πατρι&ρξοψ 7ν το8τ8
7μην8*η ’ΡBμαν^ παρ� ΥεοδOροψ το4 ’ρη*ωντο« παιδαγBγο4 7λ*ε.ν
μετ� το4 στ,λοψ παντ�« μωξρι το4 Βοψκολωοντο«. Y« μετ� τ2ν σ>ν
α�τ^ βοψλεψσ&μενο« (τ� γ�ρ 9γον dγεν α�τ,ν) τK JμωρE το4 Ε�αγγε-
λισμο4 τ�« �περαγ:α« Υεοτ,κοψ (πωμπτη δ" dν) dλ*εν ;νοπλο« Zμα τ^
στ,λ8 παντ+ 7ν τ^ ΒοψκολωοντιC κα+ παρεψ*> Στωφανο« μ"ν μ&γιστρο«
7=�λ*ε το4 παλατ:οψ, Νικ%τα« δ" πατρ:κιο«, ? σψμπε*ερ�« ’ΡBμανο4,
<νελ*�ν 7ν τ^ παλατ:8 7=%γαγεν 7κε.*εν τ�ν πατρι&ρξην Νικ,λαον.
Hρκοι« ο|ν βεβαιB*ωντε« οN το4 παλατ:οψ παρ� ’ΡBμανο4 <πωστειλαν
πρ�« α�τ�ν τ�ν τ:μιον κα+ ζBηφ,ρον το4 Κψρ:οψ σταψρ,ν, κα+ προσ-
κψν%σα« α�τ�ν κα+ Hρκοι« βεβαιOσα« α�το>« <ν�λ*ε μετ 5 α�τ2ν 7ν τ^
παλατ:8 κα+ Wλ:γBν τιν2ν.

235

240

245

250

232–33 24.3.918 242–43 25.3.919

§ 29: cf. ps.-Sym. 726.15–19 § 30: cf. ps.-Sym. 726.15–727.4 242 τ� – α�τ,ν: cf. AP 10.73
(Pall.) ε@ τ� φωρον σε φωρει, φωρε κα+ φωροψ

TL [F2]G[m] F1H

231 γαμικ�ν σψν&λλαγμα : γαμικ�ν σψναλαγμ&τBν F2 : γαμικ» σψναλ&γματα H ποι%-
σασ*αι om. L σψνεφOνησεν G 232 δεσμ2ν F1 τK ε@κ&δι ο|ν τετ&ρτL : κδη ο|ν H
232–33 το4 (το4 om. H) Μαρτ:οψ μην�« : μην�« μαρτ:οψ F1 233 eBμαν�ν G 5 ΙB&ννην
om. F2 G m 233–34 ο@κε.ον α�το4 (F2 per comp. : α�τ2 L) : α�το4 ο@κε.ον F2 G m
234 Ματζο8κην : ματζο8κιον L : ματζο8καν F1 235 �περαπολογησαμωνοψ« L m F1 H
(-σαμωνοψ F2) τ� alt. om. F1 237 μ% τι νεBτερισ*ε:η (-τερι*ε:η H) : μ%τ νε?τερησ* F2 :
με:τεινασ Qτιρισ* F1 239 δ" om. F1 7ν το8τ8 : το4το G (τοψτ F2 : το8τοψ/το4το m)
240 post 7μην8*η add. δ" F1 241 το4 pr. om. F1 παντ�« om. H τ2ν : το>« H 242 dγεν :
εhξεν F2 G α�τ,ν : α�τ^ H 243 �περαγ:α« Υεοτ,κοψ : �περαμOμοψ παρ*ωνοψ κα+ *εο-
τ,κοψ L 243–44 ;νοπλο« – παντ+ : δ" (δ" om. G) Zμα τ^ στ,λ8 ;νοπλο« (-B« F2) F2 G
244 μ"ν στωφανο« F2 G 245 ? om. F1 σψμπεν*ερ�« F1 H 248 πρ�« : ε@« F1 : om. F2 G
α�τ�ν (sic F2) : α�τ^ G m κα+ pr. – Κψρ:οψ om. F2 G 248–49 προσκψν%σαντε« L F1
249 κα+ om. F1 Hρκοι« : ορκ2 F2 : HρκBι G α�τ2ν : α�το4 L 250 κα+ : μετ� H
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136 5Αν&βασι« ’ΡBμανο4

Προσκψν%σα« ο|ν τ�ν βασιλωα κα+ ε@σελ*�ν μετ 5 α�το4 7ν τ^ να^ τ^ 7ν
τ^ Φ&ρ8 κα+ π:στει« α�τ^ δο>« παρεψ*> προξειρ:ζεται παρ5 α�το4
μ&γιστρο« κα+ μωγα« Ψταιρει&ρξη«. 2 α�τ:κα ο|ν γωγονε *ε:α κωλεψσι«
πρ�« Λωοντα τ�ν ΦBκ»ν παρεγγψBμωνη μηδαμ2« στ&σιν τιν� 7ννο�-
σαι, <λλ� πρ�« Wλ:γον 7ν τ^ @δ:8 οiκ8 <ναπα8εσ*αι. Qσα8τB« κα+
γρ&μματα 7κελε8σ*η ΚBνσταντ.νο« παρακοιμOμενο« γρ&χαι τ� Hμοια
α�τ^ παραγγωλλοντα κα+ μηδ"ν 7ναντ:ον βοψλε8σασ*αι, <λλ5 7ν �πο-
ταγK εhναι το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ. <ναλαβ,μενο« ο|ν τα4τα
5Ανδρωα« πριμικ%ριο« το4 βασιλικο4 βεστιαρ:οψ <πεκ,μισεν α�τ^ τα4τα
7ν Καππαδοκ:E bντι, κα+ δε=&μενο« τα4τα κα+ <ναγνο8«, <πελ*�ν 7ν τ^
@δ:8 οiκ8 Jσ8ξαζεν. 3 τK δ" πωμπτL Ψβδομ&δι τ2ν 4γ:Bν Νηστει2ν,
5Απριλλ:8 μην:, δ:δοται <ρραβ�ν γαμικο4 σψναλλ&γματο« παρ�
ΚBνσταντ:νοψ βασιλωB« ’ΕλωνL τK *ψγατρ+ ’ΡBμανο4, κα+ τK τρ:τL το4
Π&σξα, τK λεγομωνL τ�« Γαλιλα:α«, ε�λογε.ται κα+ στεφανο4ται Zμα
α�τK παρ� Νικολ&οψ πατρι&ρξοψ, ’ ΡBμαν�ν βασιλεοπ&τορα προβαλ,-
μενο«. <ντ 5 α�το4 δ" Ξριστοφ,ρον, ψN�ν α�το4, Ψταιρει&ρξην
κατωστησεν. 4 μετ 5 ο� πολ> δ" ΛωBν ? ΦBκ»« <πατη*ε+« παρ& τω
τινBν <ρξ,ντBν κα+ τ2ν α�το4 ταγμ&τBν πρ�« <νταρσ:αν κινε.ται κα+
<ποστε:λα« <νελ&βετο εhναι σ>ν α�τ^ τ,ν τε παρακοιμOμενον

5

10

15

20

12–13 ut vid. 11.4.919 (vide Kresten/Müller 1995, p. 44, n. 121) 14–15 9.5.919 § 4: a. 919

§ 1: cf. ps.-Sym. 727.4–7 § 2: cf. ps.-Sym. 727.7–14 § 3: cf. ps.-Sym. 727.19–23 § 4: cf. ps.-
Sym. 728.16

cap. 136 TL [F2]G[m] F1[E]H 20 ab α�]τ^ TL [F2]G[m] EH

1 5Αν&βασι« ’ΡBμανο4 (quod exhib. L in mg.) : <ν&βασι« eBμανο4 το4 γωροντο« H : om. F2 G
(spatio relicto velut ad titulum destinato in G) m F1 2 Προσκψν%σα« ο|ν : προσκψν%σα« m F1 :
<ναβ�« ο|ν 7ν τ^ παλατ:8 κα+ προσκψν%σα« H 2–3 τ^ (τοψ F1) 7ν τ^ (τ�ι G) Φ&ρ8 : το4
φ,ροψ H 3 π:στην H παρεψ*> om. F1 H παρ5 α�το4 om. H 4 ο|ν : γο4ν G (F1 non
vid., sed sic E) *ε:α κωλεψσι« : κωλεψσι« βασιλικ3 L 5 μηδαμ2« : μ3 F1 5–6 7ννο%σει E
(…]%σει F1) 6 προ Wλ:γBν F2 F1 7ν om. F2 et ut vid. F1 (quod exhib. E) οiκ8 : οiκοι G
7 post ΚBνσταντ.νο« add. ? L παρακοιμBμωνB F2 G m 8 παραγγωλλοντα« F1 βο8λε-
σ*αι F1 H 9 το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ : τ�ν βασιλωα κBνσταντ:νον F1 : τ^ βασιλε.
κBνσταντ:ν8 H ο|ν om. F2 G 10 πριμικ%ριο« : πριμμικ%ριο« L F2 m H : πριμηκ%ριο« G :
πριμψκ8ριο« F1 11 bντι 7ν καππαδοκ:α L <ναδε=&μενο« F2 G κα+ <ναγνο8« om. F2 G
12 4γ:Bν om. L F1 13 μην: om. F1 γαμικ2ν σψναλαγμ&τBν F2 G m 14 post ΚBνσταν-
τ:νοψ add. το4 F1 τK pr. om. H 14–15 το4 Π&σξα : τ� <ντ:π&σξ F1 15 τ�« Γαλιλα:α« :
γαλιλα:α F1 κα+ στεφανο4ται om. H 16 post πατρι&ρξοψ add. tituli modo προβολ�
eBμανο> ε@« βασιλεοπ&τBρα T (quem titulum exhib. L in mg.) 16–17 προβαλλ,μενο« T G
m F1 H (non vid. F2) 18 δ" om. G (non vid. F2) post ΦBκ»« add. μετ� λαο4 πλε:στοψ F2 G
τω om. H 20 <ποστε:λα« om. H <νελ&βετο : <νελ&βετο αψτ�ν F1 : <νεβ&λλετB H
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ΚBνσταντ.νον κα+ ΚBνσταντ.νον κα+ 5Αναστ&σιον το>« α�ταδωλφοψ«
κα+ ΚBνσταντ.νον πρBτασηκρ�τι« τ�ν Μαλελ:α« πληροφορ2ν Zπαν-
τα« κα+ βεβαι2ν, Q« �π"ρ το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ τ3ν τοια8την
ποιε.σ*αι σψγκ:νησιν. 5 ’ ΡBμαν�« δ" ? βασιλεοπ&τBρ ξρψσοβο8λια
ποι%σα« 7νψπ,γραφα Q« 7κ προσOποψ το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ,
τ�« τοια8τη« 7πιβοψλ�« <νατροπ3ν περιωξοντα, κα+ Q« οN τ�ν ΦBκ»ν
καταλιμπ&νοντε«, τ^ βασιλε. δ" προσφε8γοντε«, �π"ρ το4 βασιλωB«
ε@σ:, δο>« 5ΑννL τιν+ γψναικ+ <ναιδε. τε κα+ *ρασε:E κα+ κληρικ^ τινι Μι-
ξα3λ 7ν τ^ α�το4 στρατοπωδ8 7=ωπεμχε. οN δ" τα4τα <ναλαβ,μενοι
λ&*ρE διωσπειραν παντ+ τ^ στρατ^, κα+ ? μ"ν Μιξα3λ φBρα*ε+« παρ�
το4 ΦBκ», <νηλε2« τψφ*ε+« τ%ν τε ’ρ.να κα+ τ� {τα <πετμ%*ηC Y« μετ�
τα4τα παρ� ’ΡBμανο4 τ�« προσηκο8ση« ;τψξεν <μοιβ�«, Qσα8τB« κα+
J σ>ν α�τ^ σταλε.σα γψν%. πρ2το« ο|ν ? ψN�« το4 Βαρψμιξα3λ κατα-
λιπ�ν τ�ν ΦBκ»ν τ^ ’ΡBμαν^ προσωδραμεν, <ρξ3 γεγον�« κατα-
λ8σεB« τ�« τοια8τη« <νταρσ:α« κα+ τψρανν:δο«, σ>ν α�τ^ δ" κα+ ?
Βαλλ&ντιο«, τοψρμ&ρξαι bντε« <μφ,τεροι. ΛωBν ο|ν ? ΦBκ»« μετ� λαο4
πλε:στοψ @σξψρ2« κα*Bπλισμωνοψ 7ν Ξρψσοπ,λει καταλαβ�ν διωστησε
παρατ&=ει« <π� τ�« λι*:νη« δαμ&λεB« μωξρι Ξαλκηδ,νο«, το>« 7ν τK
π,λει φοβ2ν. 6 <ποστωλλεται ο|ν μετ� δρ,μBνο« παρ� ’ΡBμανο4
Σψμε�ν ? 7π+ το4 κανικλε:οψ λ,γον 7νψπ,γραφον το4 βασιλωB«

25

30

35

40

24–37 ’ ΡBμαν�« – καταλαβ�ν: cf. ps.-Sym. 728.6–21 37–39 διωστησε – φοβ2ν: cf. ps.-Sym.
729.20–22 § 6: cf. ps.-Sym. 729.22–730.12

TL [F2]G[m] EH 25 a ΚBνσταντ:νοψ TL G[m] EH

21 ΚBνσταντ.νον κα+ ΚBνσταντ.νον κα+ (sic F2 m) : κBνσταντ.νον κα+ L E H
22 πρBτασηκρ�τι« (sic G ut vid., vide infra) : πρBτο<σηκρ:τη« T : πρBτοασηκρ�τι« L :
<σψγκρ:τ F2 : »σηκρητ G : πρBτασηκρ%την m : πρBτασψκρ:την E : πρBτασψγκρ:την H
Μαλελ:α« : μελελ:α« L : μαλ[… G (omnia non certe vid.) : μαλ:α« F2 : μαλελ:αν m : μαλωλην E :
μαλελελ:α« H 22–23 Zπαντα« κα+ βεβαι2ν om. E 24 ποιε.σ*αι : ποι�σαι F2 G m :
ποιε.ται L E H (non certe vid. H, sed fort. ποιε.ται σψγκ:νησιν exhib.) κ8νησιν F2
24–25 ξρψσ,βοψλον ποι%σα« 7ν�π,γραφον E 26 τ�« : τ�ν E 7πιβοψλ�« <νατροπ3ν :
7πιτροπ3ν 7ναντ:αν τ�« 7πιβοψλ�« H περ\ωξοντο« E 27 δ" om. E προσφε8γοντε« :
προστρωξοντε« H 28 δο>« : δο>« τα4τα Bekker : δο8« τε? in app. Tafel τιν+ γψναικ+ :
γψναικ: τιν+ E : τK γψναικ+ H τε om. L G m E κληρικ�ν E 29 α�το4 : α�τ2ι G
30 post διωσπειραν add. <ε+ E φBρα*ε+« : ?ρα*ε+« E 31 το4 om. E <νελε2« T e:ναν G
post Y« add. κα+ H 31–32 μετ� τα4τα (τα4τα om. T) : μετ 5  α�το4 E 33 ο|ν om. G ? ψN�«
το4 om. E Βαρψμιξα3λ : βαρωB« μιξα3λ m H : μιξα3λ το4 βαρωB« E 33–34 καταλειπ�ν
H  34 προσωδραμεν : προ;δραμεν E : προσωφψγεν H <ρξ3 : <ρξ�« T : <ρξηγ�« E 35

τιραν:δι E κα+ alt. om. G 35–36 ? Βαλλ&ντιο« (βαλ&- G m E) : οN βαλλ&ντιοι L : ? <βαλ-
λ&ντιο« H  36 bντε« : ο:τε H  <μφ,τερα E  ο|ν : δ" E 37 @σξψρ2« om. L  διωστησε :
δ\α:τησαι E 38 καλξηδ,νο« G 39 παρ� ’ΡBμανο4 om. H 40 κανικλε:οψ : καν:κλη E
λ,γον om. E
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ΚBνσταντ:νοψ 7πιφερ,μενο« τ&δε διαγορε8οντα, Q« 7γ� φ8λακα τ�«
7μ�« βασιλε:α« 7γρηγορOτατον κα+ ε�νο8στατον κα+ πιστ,τατον
ο�δωνα τ2ν �π� ξε.ρα P ’ΡBμαν�ν ε�ρηκ�« το8τ8 τ3ν 7μ3ν φψλακ3ν
μετ& γε Υε�ν κατεπ:στεψσα κα+ <ντ+ πατρ�« α�τ�ν ;ξειν ;κρινα,
σπλ&γξνα πατρικ� κα+ δι&*εσιν γονικ3ν πρ�« 7μ" 7νδει=&μενον. Λωοντα
δ" το4τον τ�ν ΦBκ»ν <ε+ τK 7μK βασιλε:E �ποπτε8Bν 7πιβοψλε8ειν ν4ν
;ργοι« α�το.« 7π:βοψλον εAρηκα κα+ τ�« 7μ�« <ρξ�« τψραννικ2« κατ-
ε=ανιστ&μενονC δι� οϊτε δομωστικον α�τ�ν <π� το4 ν4ν εhναι βο8λομαι,
οϊτε δ" τα8την τ3ν <νταρσ:αν μετ� βοψλ�« 7μ�« πεπραξωναι φημ:, <λλ5
α�*αιρωτ8 γνOμL τα8την ποι%σασ*αι τ3ν 7π:*εσιν Ψαψτ^ τ3ν βασι-
λε:αν σφετεριζ,μενον. 7 το8τBν ο|ν τ^ λα^ �παναγνBσ*ωντBν _ρ-
=αντο π&ντε« �ποξBρε.ν κα+ τ^ βασιλεοπ&τορι προσρ8εσ*αι ’ΡBμαν^.
το4 δ" ΦBκ» ε@« <μ%ξανον περιστ&ντο« κα+ <πογν,ντο«, Q« π&ση«
7λπ:δο« vστοξηκ,το«, κα+ ξρησαμωνοψ φψγK κα+ πρ�« τ� κ&στρον
5Ατεο4« παραγενομωνοψ κα+ μ3 δεξ*ωντο«, 7ν ξBρ:8 δ" Wνομαζομων8
Γοηλωοντι φε8γοντι σψλληφ*ωντο«, <πωστειλε ’ΡBμαν�« 5 ΙB&ννην τ�ν
Τοψβ&κην κα+ Λωοντα τ�ν α�το4 σψγγεν�, mστε ε@σαγαγε.ν α�τ�ν 7ν τK
π,λει. οN δ" το4τον κρατ%σαντε« <πετ8φλBσαν, κα:τοι μηδεμ:αν περ+
το8τοψ δε=&μενοι 7ντολ%ν, <λλ5 α�*αιρωτ8 γνOμL το4το πεποιηκ,τε«,
Q« <γανακτ�σαι 7π+ το8τ8 κα+ τ�ν βασιλεοπ&τορα ’ΡBμαν,ν.
8 Α�γο8στ8 δ" μην+ κατεμην8*η τ� τ�« 7πιβοψλ�« ΚBνσταντ:νοψ

45

50

55

60

§ 8: a. 919

§ 7: cf. ps.-Sym. 730.12–19 § 8: cf. ps.-Sym. 730.20–731.1

TL G[m] EH

41 ΚBνσταντ:νοψ (G per comp.) : κBνσταντ:ν8 H φερ,μενο« E διαγορε8οντο« E
42 γρηγορOτατον E κα+ ε�νο8στατον om. G 43 το8τ8 : το8τοψ G : το4τον H
44 7νεπ:στεψσα E α�τ�ν ;ξειν ;κρινα : α�τ�ν ;κρινα ;ξειν L : ;ξειν α�τ�ν ;ξειν ;κρινα H
45 μητρικ� G post 7μ" (μ" H) add. ;ξοντα κα+ E 46 �ποπτε8ειν G 47–48 κατε=ανιστ&-
μενον (non certe vid. G) : 7=(αν)ιστ&μενο« m : κατε=ανιστ&μενο« E H 48 α�τ�ν om. L
49 οϊτε bis exhib. E δ" fort. del. (οϊτε δ" : ο�δ" Bekker) post τ3ν add. 7πιβοψλ3ν κα+ H
βοψλ�« : γνOμη« H 7μ�« bis exhib. H 50 Ψαψτ^ : bis exhib. E : om. L 51 σφεντεριζ,με-
νον E το8τBν : το4τον T : το4το E ο|ν : σ>ν E τ2ν λα2ν T 7παναγνBσ*ωντBν G H
52 <ναξBρε.ν E προσρ8εσ*αι : προσωρξεσ*αι G 53 <μ%ξανον περιστ&ντο« : μιξαν:αν
περιστ&ντε« E <πογν,ντο« : <πογν,ντε« Eac : <πεγνBκ,το« H 54 post κ&στρον add.
<πογν,ντο« G 55 5Ατεο4« : <στεο>« L : <τεο>« m E H παραγεν,μενον H 56 Γοηλωοντι :
γολιο|ντι E : γοψλωοντι H post φε8γοντι (φε8γοντο« m H (vide introd. III.3.1.1 et ind. grae-
citatis s.v. incongruentia casuum)) add. κα+ m E H (sic etiam Tafel) σψλληφ*ωντα E 57 Τοψ-
β&κην : τοψβ&κη G : β&κην E  σψγγεν3ν H  <γαγε.ν T E  59 το4το : το8τB E H
60 <γανακτ%σαι H το8τ8 (το8τ8/το4το m) : το4το L G E τ�ν om. G  61 δ" μην+ κα-
τεμην8*η : μην%*η E
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Κτηματινο4 κα+ Δαψ+δ Καμοψλιανο4 κα+ Μιξα3λ κοψρ&τορο« τ2ν
Μαγγ&νBν, κα+ τψφ*ωντε« οoτοι κα+ δημεψ*ωντε« δι� μωση« δι�λ*ον τ�«
π,λεB« κα+ 7=ορ:E παρεπωμφ*ησαν. _γαγον δ" Λωοντα μ&γιστρον κα+
δομωστικον τ2ν σξολ2ν 7ν τK π,λει, κα+ δι�λ*εν 7ν μωσL τK <γορg
Jμι,ν8 7φεζ,μενο«. 9 7φBρ&*η δ" κα+ ΖB3 α�γο8στα 7πιβοψλε8οψσα
’ΡBμαν^ δι� πεφαρμαγμωνBν βρBμ&τBν �π� Υεοκλ%τοψ, νοταρ:οψ τ�«
�ποψργ:α«, σκεψασ*ωντBνC κα+ τα8την το4 παλατ:οψ καταβιβ&ζοψσιν
κα+ ε@« τ� Πετρ:ον <π&γοψσι, τK τ�« 4γ:α« Ε�φημ:α« μονK <ποκε:ραν-
τε«. 10 προσεκλ%*η δ" παρ� Υεοφψλ&κτοψ, πατρικ:οψ κα+ κ,μητο« το4
στ&βλοψ, ε@« 9ριστον ? παιδαγBγ�« ΚBνσταντ:νοψ βασιλωB« Υε,δBρο«
κα+ ΣψμεOν, ? α�το4 <δελφ,«. 7σ*ι,ντBν δ" α�τ2ν ε@σ�λ*εν 5 ΙB&ννη«
δροψγγ&ριο« τ�« β:γλη«, ? Κοψρκο8α« λεγ,μενο«, μετ� πλε:στοψ λαο4
κα+ το8τοψ« <ναρπ&σα« ε@« τ� 5Οχ:κιον 7=Oρισεν 7ν το.« α�τ2ν προ-
αστ:οι« Q« κατ� ’ΡBμανο4 μελετ2ντα«. 11 ε@κ&δι δ" τετ&ρτL Σεπ-
τεμβρ:οψ μην�« τιμ»ται ’ΡBμαν�« τK το4 κα:σαρο« <=:E κα+ Δεκεμβρ:8
μην:, Ψπτ� κα+ δεκ&τL το4 μην,«, τK τ2ν προπατ,ρBν ΚψριακK, τ^ τ�«
βασιλε:α« στωφεται διαδ%ματι παρ� ΚBνσταντ:νοψ βασιλωB« κα+ Νικο-
λ&οψ πατρι&ρξοψ. κα+ 5 Ιαννοψαρ:8 VκτL, τK τ2ν 4γ:Bν ΦOτBν JμωρE,
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75–76 24.9.920 76–77 17.12.920 79 6.1.921

§ 9: a. 919/920 § 9: cf. ps.-Sym. 731.1–4 § 10: cf. ps.-Sym. 731.4–9 § 11: cf. ps.-Sym. 731.10–14

TL G[m] EH

62 κτιματινο4 T H κοψρ&τορα E 63 μαγκ&νBν H τψφ*ωντε« : τψφλB*ωντε« E οoτοι
κα+ δημεψ*ωντε« (δημεψ*ε8τε« T : δημεψ*ωντε« κα+ E) om. H dλ*ον E 64 post κα+ pr. add. 7ν
G παρεπωμφησαν E λωον E 65 7ν μωσL τK <γορg : δι� τ�« <γορ»« L 66 Jμι,ν8 :
Jμ\,νο« E : bν8 Jμι,ν8 H κα+ ΖB3 α�γο8στα : κBνσταντ:νοψ βασιλωB« μ%τηρ ζB3 H
67 post ’ ΡBμαν^ add. κα+ E πεφραγμωνBν T G 67–68 �π� – �ποψργ:α«, σκεψασ*ωντBν
(sic m : παρασκεψασ*ωντα E : σψσκεψασ*ωντBν H) om. T ut vid. per homoeotel. 67 νοταρ:οψ :
ν,τερο« E 68 τα8τη E 69 κα+ ε@« τ� Πετρ:ον (παιτρ:ον T) <π&γοψσι (post <π&γοψσι
(<παγ&γοψσι G) add. 7ν L) om. E H τK om. G 70–75 προσεκλ%*η (προεκλ%*η G) –
μελετ2ντα« om. L 70 Υεοφψλ&κτοψ : *εοφ:λοψ E : *εοκλ%τοψ το4 κα+ *εοφψλ&κτοψ H
κ,μη« E  71 ? : bντε«C H τε E  post ΚBνσταντ:νοψ add. το4 H 72 α�το4 <δελφ,« :
α�τ&δελφο« E 73 τ�« β:γλη« (β:γλα« E) om. G λεγ,μενο« κοψρκ,να« E λεγ,μενο« om.
G 74 ?χ:κιον T 74–75 τα.« α�τ2ν προ&σται« E 75 post μελετ2ντα« add. tituli modo
;ν* προβ&λεται eBμαν�« ε@« κωσαρα εiτε ε@« βασιλωα T : non adhib. L post δ" add. κα+ E
post τετ&ρτL add. το4 L 75–76 Σεπτεμβρ:οψ : σεπτεμβρ:B E : σεπτεβρ:οψ H 76 τιμ»ται
’ΡBμαν�« (τιμ»ται ’ΡBμαν�« om. G) – <=:E : τ� το4 κα:σαρο« eBμαν�« τιμ»ται <=:α L κα+
Δεκεμβρ:8 : δεκεψρ:B δ" E 77 μην+ : μην�« E το4 – ΚψριακK : τ� τ2ν π&τορα κακ2« E
το4 μην,« (το4 μην,« om. G), τK om. H post τ2ν add. 4γ:Bν H 78 post ΚBνσταντ:νοψ
add. το4 L 78–79 νικολ&B πατρι&ρξB E 79 5 Ιαννοψαρ:8 (@B<ννοψαρ:B T : @ανοψαρ:B
E : @αννοψαρ:οψ H) VκτL om. G τK om. T H JμωρE om. E
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στωφει ΥεοδOραν, τ3ν γψνα.κα α�το4. 12 Μαy8 δ" μην+ Ψπτ� κα+
δεκ&τL, πωμπτL @νδικτι2νο«, Ξριστοφ,ρο«, ? ψN�« ’ΡBμανο4, <ναγο-
ρε8εται βασιλε8«. στωφεται δ" τK ε@κ&δι το4 α�το4 μην�« παρ�
ΚBνσταντ:νοψ βασιλωB« τK τ�« 4γ:α« Πεντηκοστ�« JμωρE, κα+ μ,νοι
οoτοι οN δ8ο 7ν τK α�τK προελε8σει προ�λ*ον. 13 5 Ιοψλ:8 δ" μην:,
Wγδ,L @νδικτι2νο«, JμωρE ΚψριακK, J τ�« 7κκλησ:α« παρ� ’ΡBμανο4
γωγονεν VνBσι«, 4π&ντBν ΨνB*ωντBν μητροπολιτ2ν τε κα+ κληρικ2ν
τ2ν <π� Νικολ&οψ πατρι&ρξοψ κα+ Ε�*ψμ:οψ διεσξισμωνBν. 14 Wγδ,L
δ" Φεβροψαρ:οψ μην,«, @νδικτι2νο« *', <ποστε:λα« ’ΡBμαν�« �περορ:ζει
τ�ν μ&γιστρον Στωφανον, τ�ν τ�« Καλομαρ:α«, ε@« τ3ν 5Αντιγ,νοψ ν�σον,
Q« τ�« βασιλε:α« 7φ:εσ*αι κατηγορη*ωντα, μοναξ�ν α�τ�ν <ποκε:ρα«
Zμα Υεοφ&νL τειξιOτL κα+ Πα8λ8 Wρφανοτρ,φ8, <ν*ρOποι« α�το4.
15 7πο:ησε δ" ’ΡBμαν�« βασιλε>« 7ν τ^ τριβοψναλ:8 πρ,κενσον,
σψνηγμωνBν 4π&ντBν με* 5 HπλBν 7κε.σε. το4 <δνοψμ:οψ δ" γενομωνοψ
α@φν:διον ’ΡBμαν�« κα+ ΚBνσταντ.νο« τ&ξει πολλ^ ε@« τ� παλ&τιον
�ποστρωφοψσινC 7μην8*η γ�ρ παρ� Λωοντο«, <ν*ρOποψ το4 5Αρσεν:οψ, J
α�το4 το4 5Αρσεν:οψ 7πιβοψλ3 κα+ Πα8λοψ μαγγλαβιτ2νC οp τψφ*ωντε«
κα+ δημεψ*ωντε« 7=Bρ:σ*ησαν. dν δ" τ,τε παραδψναστε8Bν ? πρεσβ8τε-
ρο« 5 ΙB&ννη«, ? ’ρα:κτBρ, Y« Λωοντα τ�ν το4 5Αρσεν:οψ 7πο:ησεν Ψβδο-
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80–81 17.5.921 § 13: mense Iul. a. 920 87–88 8.2.921

§ 12: cf. ps.-Sym. 731.14–18 § 13: cf. ps.-Sym. 731.19–20 § 14: cf. ps.-Sym. 731.21–732.2
92–97 7πο:ησε – 7=Bρ:σ*ησαν: cf. ps.-Sym. 732.2–4

TL G[m] EH 85 ab JμωρE TL G[m] F1[E]H

80 τ3ν γψνα.κα α�το4 : γψνα:κα eBμανο4 E 81 πωμπτL @νδικτι2νο« (@νδικτι2νο« ε/ε @ν-
δικτι2νο« m) : @νδικτι2νο« ε (πωμπτη« E) L G E (vide introd. III.3.1.1) ? om. H ’ ΡBμανο4 :
α�το4 L 81–82 <ναγορε8εται : στωφεται E 82 τK – μην�« post βασιλωB« (l. 83) transp. E
83 τ�« 4γ:α« : 4γ:αι τ�« L : 4γ:α E πεντηκοστ3 E 83–84 μ,νη οoτο E 84 α�τK om. H
προ�λ*ον (sic m) : δι�λ*ον L : προσ�λ*ον G : προdλ*εν E 85 Wγδ,L (η G : Wγδ,η« H) @ν-
δικτι2νο« : @νδικτι2νο« η L m E 86 τε om. H 87–88 Wγδ,L δ" Φεβροψαρ:οψ μην,« : τ2
δ" φεψροψαρ:BC μην+ F1 (partim ex E legi) 88 *' : ι* G 89 τ3ν 5Αντιγ,νοψ : τ� 9ντιγον F1
(sic et E : F1 non certe vid.) : τ3ν <ντ:γονον H 90 κατηγορη*ωντι E (κατηγορη[… F1)
91 post Υεοφ&νL add. τ2 L τειξιOτL : τ� ξε2τοι F1 Wρφανοτρ,φοι« F1 α�το4 : α�τ2 E
(non vid. F1) 92–109 7πο:ησε – <ποστερε.ται om. L 92 δ" om. G βασιλε>« ρBμαν�« F1
πρ,κεψσον H 93 <δνοψμ:οψ : <δνομ:οψ F1 : <δνοψβ:οψ H γινομωνοψ T 94 post ΚBνσταν-
τ.νο« add. 7ν F1 95 το4 om. F1 96 α�το4 το4 : αψτ F1 (non certe vid. (α�τ� E)) : το4 α�το4
H πα4λον H μαγγλαβιτ2ν : μαγγαβιτ2ν T : μαγλαβιτ2ν G : μαγ(κ)λαβ:τοψ m : μαγ-
κλαβ:τοψ F1 H : non adhib. L 97 δημεψ*ε8τε« T δ" om. G 97–98 ? – eα:κτBρ : @B&ννη«
? πρεσβ8τερο«C κα+ eα:κτBρ G 98 Y« : Q« T F1 Λωοντα τ�ν το4 (το4 om. H) : λωον τον
το8τ F1 5Αρσεν:οψ : <ρμεν:οψ G 98–99 Ψβδομ&ριον (ε�δομ&ριον T G F1 (E)) : Ψβδομαδ&-
ριον H
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μ&ριον, τ^ βασιλε. το4τον προσοικειOσα«. 16 7γωνετο δω τι« ’Ρεντ&κιο«
7ν ’Ελλ&δι, σψγγεν3« cν Νικ%τα πατρικ:οψ, <πα:δεψτ,« τε κα+ πατρ-
αλο:α«C Y« τ�ν Ψαψτο4 πατωρα καταδιOκBν φονε4σαι, 7πειδ%περ 7κε.νο«
φε8γBν α�το4 τ3ν 7π:*εσιν 7ν πλο:8 ε@σελ*�ν 7=ωπλει κα+ παρ� τ2ν
Κρητ2ν κατεσξω*η, οoτο« ? ’Ρεντ&κιο« 9δειαν ε�ρ�ν π&ντα τ� το4 πα-
τρ�« 7ληyσατο κα+ 7ν τK π,λει <νελ*�ν τK Μεγ&λL το4 Υεο4 7κκλησ:E
προσωφψγεν. ’ ΡBμαν�« δ" ? βασιλε>« τ�« α�το4 <τα=:α« κα+ λεηλασ:α«
<ναμα*�ν το4τον τ�« 7κκλησ:α« 7=αγαγε.ν 7βοψλε8σατο κα+ παιδε4σαι.
? δ" χεψδε.« 7πιστολ�« πρ�« Βοψλγ&ροψ« πλασ&μενο« πρ�« α�το>«
α�τομολ�σαι 7βο8λετο. κρατη*ε+« δ" κα+ 7λεγξ*ε+« το>« Wφ*αλμο>« <πο-
στερε.ται. 17 τ2ν δ" Βοψλγ&ρBν π&λιν 7=ελασ&ντBν μωξρι Κατασψρ-
τ2ν μετ� τ3ν το4 δομεστ:κοψ 5Αδραλωστοψ τελεψτ3ν προεβλ%*η Π,*ο«
? το4 5Αργψρο4 δομωστικο« τ2ν σξολ2ν κα+ μωξρι Υερμοπ,λεB« μετ�
τ2ν ταγμ&τBν 7=ελ*�ν <πωστειλε Μιξα%λ, τ�ν το4 ΜBρολωοντο« ψN,ν,
τοποτηρητ3ν bντα, το>« Βοψλγ&ροψ« κατασκοπ%σοντα. ? δ" <προ-
,πτB« τ^ λ,ξ8 α�τ2ν 7μπεσ�ν πολλο>« μ"ν τ2ν Βοψλγ&ρBν <νε.λε,
πληγε+« δ" κα+ α�τ�« ε@σελ*�ν 7ν τK π,λει 7τελε8τησε. 18 7μην8*η δ"
τ,τε δι� Υεοκλ%τοψ, νοταρ:οψ τ�« �ποψργ:α«, J κατ� ’ΡBμανο4 βα-
σιλωB« 7πιβοψλ3 5Αναστασ:οψ, σακελλαρ:οψ κα+ 9ρξοντο« το4 ξρψσο-
ξε:οψ, κα+ ΥεοδBρ%τοψ κοιτBν:τοψ, κα+ Δημητρ:οψ, βασιλικο4 νοταρ:οψ

100

105

110

115

§ 16: cf. ps.-Sym. 732.5–8 § 17: cf. ps.-Sym. 732.9–15 115–23 7μην8*η – 7=Bρ:σ*η: cf. ps.-
Sym. 732.16–20

TL G[m] F1[E]H

99 ante τ^ add. κα+ F1 το4τον om. F1 προσοικιOσατο F1 (E) 99–109 7γωνετο – <πο-
στερε.ται om. G 100–01 <παιδε8τοψ κα+ πατραλο:α H 101 κατεδ:Bκε H  post
7πειδ%περ add. δ" H 102 7π:*εσιν : τψρανν:δα H 7ν πλο:8 : ε�πλByα« F1 7=ωπλει (sic m) :
7=ωπλη T F1 : 7=ωπλεψσε H : non adhib. L G 103 Κρητ2ν : κρατητ2ν F1 ρωντακο« F1 τ�
om. F1 H 105 <τα=:α« : <=:α« T 106 7=&γειν το4τον τ�« 7κκλησ:α« F1 107 Βοψλ-
γ&ροψ« (sic ut vid. F1 (sic E)) : βοψλγ&ροψ ut vid. T : τ�ν βο8λγαρον H πλασ&μενο« :
<σπασ&μενο« H α�το>« : α�τ�ν H 108 μBλ�σαι F1 108–09 τ2ν Wφ*αλμ2ν στερε.ται
F1 109 π&λιν : π&ντBν F1 110 τ3ν το4 δομεστ:κοψ : το4 <νδρ�« F1 5Αδραλωστοψ :
<νδραλωστοψ F1 : <νδραλεστ&τοψ H 111 ? om. H 5Αργψρο4 (F1 per comp.) : <ργ8ροψ« H
post μωξρι add. τ�« F1 *ερμοψπ,λεB« T 112 <πεστ&λη F1 τ�ν : τ2ν F1 ΜBρολωοντο« :
μορολωοντο« T : μψρολωοντο« ut vid. F1 (sic E) : μαψρολωοντο« H 113 τοποτηρητ3ν : τ�ν
πορητ3ν F1 τ2ν βοψλγ&ροψ« ut vid. F1 (τ2ν βοψλγ&ρBν E) κατασκοπ%σαντα F1 H
113–14 <προ,πτB« : <προσOπτB« T : <π�πρ?,πτB« F1 114 λ,ξ8 : λ,γ8 G F1 H :
λ,ξ8/λ,γ8 m πεσ�ν L πολλο>« – Βοψλγ&ρBν post <νε.λε transp. H 115 ε@σελ*�ν 7ν
τK π,λει (sic m) : 7ν τ� π,λει ε@σελ*�ν L F1 H : 7ν τK π,λει G 116 δι� : παρ� H
117–18 το4 ξρψσοξε:οψ (το4 ξρψσοξ(ε):οψ m) : το4 ξρψσοξ,οψ G : τ2ν ξρψσοξ,Bν F1 :
το4 ξρψσοξ:οψ H : fort. scrib. το4 ξρψσοξοε:οψ (sic Tafel; cf. etiam supra, cap. 130, § 9)
118 κα+ pr. om. L κα+ (κα+ om. L) Δημητρ:οψ, βασιλικο4 : βασιλε:οψ H δημ%τριο« βασι-
λικ�« νοτ&ριο« F1 νοταρ:οψ βασιλικο4 G
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το4 @δικο4, κα+ Νικολ&οψ το4 Κοψβ&τζη, κα+ Υεοδ,τοψ πρBτοκαρ&βοψC
οp �π"ρ ΚBνσταντ:νοψ βασιλωB« δ�*εν 7σπο8δαζον κα+ δ3 7λεγξ*ωντε«
7τ8φ*ησαν κα+ 7ν τK ΜωσL δι�λ*ον κα+ �περ,ριοι κατωστησαν. ? δ" Υεο-
δOρητο« @δ:E 7ν τ^ λεγομων8 Τρικ,γξ8 το4 παλατ:οψ τψφ*ε+« κα+
α�τ�« 7=Bρ:σ*η. τ�ν δ" σακελλ&ριον 5Αναστ&σιον <πωκειραν 7ν τK μονK
τ2ν 5Ελεγμ2ν, ;ν*α κα+ τελεψτg. τ�« τοια8τη« δ" προφ&σεB« λαβ,μενο«
’ΡBμαν�« τ�ν βασιλωα ΚBνσταντ.νον �ποβιβ&ζει κα+ δε8τερον
κα*:στησιν, Ψαψτ�ν δ" προ&γει ε@« τοϊμπροσ*εν. 19 7κστρατε8ει δ"
π&λιν Σψμε�ν κατ� ’ΡBμα:Bν κα+ πλ�*ο« Βοψλγ&ρBν <ποστε:λα« Zμα
Καψξ&ν8 κα+ Μηνικ^ κα+ Ψτωροι« 7κωλεψσε κατ� τ�« π,λεB« Hτι τ&ξιστα
7=ελα8νειν. διελ*,ντε« ο|ν οoτοι δι� τ2ν Wρ2ν dλ*ον μωξρι τ2ν Μαγ-
λαβ». τ3ν α�τ2ν δ" ;φοδον μα*�ν ? βασιλε>« ’ΡBμαν,«, λογισ&μενο«,
μ3 τ� τ2ν Πηγ2ν παλ&τια κα+ τ� Στεν�ν κατελ*,ντε« 7μπρ%σBσιν,
5 ΙB&ννην ’ρα:κτορα <ποστωλλει Zμα Λωοντι κα+ Π,*8, το.« 5Αργψρο.« λε-
γομωνοι«, ;ξοντα« με* 5 Ψαψτ2ν πλ�*ο« Nκαν�ν ;κ τε τ2ν βασιλικ2ν κα+
τ�« Ψταιρε:α« κα+ τ2ν ταγματικ2νC οU« σψν�ν κα+ 5Αλω=ιο« πατρ:κιο« κα+
δροψγγ&ριο« τ2ν πλοyμBν, ? Μοψσελω, μετ� το4 λαο4 α�το4. dν δ"
πωμπτη τ2ν Νηστει2ν Ψβδομ&«. 20 διατ&=αντε« ο|ν οoτοι τ�ν λα,ν,
Yν εhξον, 7ν το.« πεδινο.« κα+ ξ*αμαλBτωροι« τ,ποι« τ2ν Πηγ2ν, τ2ν
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124–26 ca. mensem Dec. a. 921 (Kresten/Müller 1995, p. 37) § 19–20: a. 923

§ 19–20: cf. ps.-Sym. 732.20–733.15

TL G[m] F1[E]H

119 νικολ2 F1 (νικ,λαο« E) Υεοδ,τοψ (*εοδOροψ L) πρBτοκαρ&βοψ : *ε,δBτο« τοψ κ&ρα-
βο« F1  120 post οp add. κα+ G m �π"ρ : �πο F1 post ΚBνσταντ:νοψ add. το4 F1 κα+ δι-
ελεγξ*ωντε« T 121 κα+ �περ,ριοι κατωστησαν om. G 121–22 post ΥεοδOρητο«
(*ε,δBρο« L) add. κα+ κοιτBν:τη« F1 122 @δ:Bι G τ� λεγομωνη F1 123 post <πωκειραν
(<πωκειρεν G) add. μοναξ�ν L 124 5 Ελεγμ2ν : Jλ:οψ βBμ�ν F1 post τελεψτg add. tit. modo
HπB« ε@« α�τοκρατBρ:αν μετ�λ*ε eBμαν,« T τοια8τη« : α�τ�« F1 λαβ,μενο« προ-
φ&σεB« L 126 προσ&γει F1 127 σψμε�ν π&λιν L 127–28 Zμα – Ψτωροι« om. G
128 Καψξ&ν8 : καψλη F1 (κα8λη E) 7κωλεψσε om. H τ�« bis exhib. F1 post π,λεB« add.
<πωστειλεν H 129 διελ*,ντBν G F1 οoτοι – Wρ2ν (Wρ2ν : eBμα:Bν E (non vid. F1)) : δι�
τ2ν ?ρ2ν οoτοι L : δι� τ2ν HρBν G τ2ν alt. : το4 E (non vid. F1) : om. H 129–30 Μαγ-
λαβ» (sic m : μαγλαβ� G) : μαγγλαβ» L : μαγγλαβ� E (non vid. F1) : μαγκλαβ» H 130 τ3ν :
τ2ν F1 λογισ&μενο« om. G 131 παλ&τια : παλ&τια/παλ&τιον m : παλ&τιον E (non vid.
F1) 132 <πωστειλεν E (non vid. F1) λωοντιB F1 π,*ο« E (non vid. F1) 133 Nκαν�ν om.
G ;κ τε : ;κτοτε F1 133–34 βασιλικ2ν κα+ (post κα+ add. τ2ν G) τ�« Ψταιρε:α« : 7ν τωλει
κα+ τ�« Ψταιρε:α« κα+ τ2ν βασιλικ2ν H 134 ταγματικ2ν : 7ν το.« τ&γμασιν H οU« : R F1
κα+ alt. om. G F1 135 το4 πλοyμοψ T ? Μοψσελω : κα+ ? μοψσελ" H : …]σηλ" F1 (? μοψσηλ"
E) 136 πωμπτη – Ψβδομ&« : τ2ν νηστει2ν Ψβδομ�« ε G ο|ν om. G F1 137 Yν – Πηγ2ν
om. G Yν εhξον (εhξον om. T) om. L m E (non vid. certe F1) : non adhib. G ξ*αμαλBτωρα« F1
Πηγ2ν : πηγ2ν διακε.σ*αι F1 : πηγ2νC κα+ H : pro τ2ν Πηγ2ν fort. scrib. τ�« Πηγ�« (vide
introd. III.3.1.1)



[Taf. 216–17 : Bekk. 306–07] ΞΡΟΝΙΚΟΝ 136,18–22 317

Βοψλγ&ρBν 9νB*εν <ναφανωντBν 7ν,πλBν κα+ βοK ξρησαμωνBν
<σ%μ8 κα+ φοβερg κα+ σφοδροτ&τB« 7πελασ&ντBν κατ 5 α�τ2ν, παρ-
εψ*> φε8γει μ"ν 5 ΙB&ννη« ? ’ρα:κτBρ, σφ&ττεται δ" �π"ρ το8τοψ
<γBνιζ,μενο« ΦBτειν,«, ? το4 Πλατψπ,δη ψN,«, κα+ πολλο+ Vτεροι. μ,λι«
ο|ν διασB*ε+« ε@σ�λ*εν ε@« δρ,μBνα. dλ*ε δ" φε8γBν ;νοπλο« κα+ 5Αλω=ιο«
δροψγγ&ριο«, ? Μοψσελω, κα+ μ3 @σξ8σα« τωλεον <νελ*ε.ν 7ν τK το4
δρ,μBνο« <ποβ&*ρE, πεσ�ν 7ν τK *αλ&σσL σ>ν τ^ α�το4 πρBτομαν-
δ&τορι <πεπν:γη. οN 5Αργψρο+ δ" 7ν τ^ καστελλ:8 διεσO*ησαν φψγ,ντε«.
πλ,ιμοι δ" κα+ τ� λοιπ�ν Zπαν πλ�*ο« οN μ"ν τ�« τ2ν πολεμ:Bν ξε.ρα«
φε8γοντε« 7ν τK *αλ&σσL <πεπν:γησαν, οN δ" σιδ%ροψ γεγ,νασι παρ-
αν&λBμα, οN δ" ξερσ+ βοψλγαρικα.« α@ξμ&λBτοι σψνελ%φ*ησαν. οN δ"
Βο8λγαροι μηδωνα τ�ν κBλ8οντα ;ξοντε« τ& τε παλ&τια τ2ν Πηγ2ν
7πψρπ,λησαν κα+ τ� Στεν�ν Zπαν κατωκαψσανC οAτB« wρα δειν�ν
<βοψλ:α κα+ <πειρ:α *ρασ8τητα σ8μμαξον ;ξοψσα. 21 ε@κ&δι δ" Φεβ-
ροψαρ:οψ μην,«, ι' @νδικτι2νο«, ΥεοδOρα, σ8μβιο« ’ΡBμανο4, τελεψτg,
κα+ κατετω*η τ� σ2μα α�τ�« 7ν τ^ οiκ8 α�το4 το4 βασιλωB« ’ΡBμανο4,
τ^ �π 5 α�το4 ε@« μοναστ%ριον <μειφ*ωντι. τ^ δ" α�τ^ μην+ στωφεται
Σοφ:α, J το4 βασιλωB« Ξριστοφ,ροψ γψν%. 22 τηνικα4τα δ" κα+ ? κοψ-
ροπαλ&τη« 5 Ιβηρ 7ν τK π,λει παρεγωνετο κα+ δι� μωση« τ�« <γορ»« διελ-
*Oν, κεκοσμημωνη« λαμπρ2«, μετ� δ,=η« πολλ�« κα+ τιμ�« �πεδωξ*ηC Yν

140

145

150

155

151–52 20.2.924 (de indictione cf. infra in app. critico)

§ 21: cf. ps.-Sym. 733.16–20 § 22: cf. ps.-Sym. 733.20–23

TL G[m] F1[E]H

139 <σ:μBν κα+ φοβερ2ν F1 (partim ex E legi) κα+ alt. – α�τ2ν om. G σφοδροτ&τοψ« E
(σφοδροτ[… F1) απελασ&ντBν F1 140 μ"ν φε8γει G 141 Πλατψπ,δη (πλατψποδ G F1) :
πλατ8ποδο« m E : παλπ:δο« H Vτεροι : ;ταιροι T 143 δροψγγ&ριο«, ? Μοψσελω : ? μοψσελ"
δροψγγ&ριο« G : δροψγγ&ρ[… F1 : ? μοψσιλ" δροψγγ&ρ\ο« E τωλειον G 144 <ποβ&*ρE :
<ποκα*ελ�ν fort. F1 (sic E) 144–45 α�το4 (α�το4 om. G) πρBτομανδ&τορι (sic fort. F1) :
α�τ2 μ&ρτψρι E 145 δ" <ργψρο+ H διεσO*ησαν φψγ,ντε« (φε8γοντε« G) : φψγ,ντε« διε-
σO*ησαν m : φε8γοντε« διεσO*ησαν F1 146–48 πλ,ιμοι – σψνελ%φ*ησαν om. G 146 τ�
λοιπ�ν Zπαν : τ2ν λοιπ2ν Zπαν τ� H οN μ"ν om. L 147–48 παραν&λBμα γεγOνασιν H
148 οN δ" ξερσ+ βοψλγαρικα.« : Vτεροι δ" L α@ξμαλOτοι« T κατελ%φ*ησαν F1 149 ;ξον-
τε« τ�ν κBλ8οντα G διακολ8οντα L τ2ν Πηγ2ν : fort. scrib. τ�« Πηγ�« (cf. supra, l. 137)
150–51 οAτB« – ;ξοψσα om. G 150 wρα : 9ρα L, fort. recte (sic etiam Tafel) δειν�ν : δειν2ν T
151 <πειρ:α κα+ <βοψλ:α H 152 ι' @νδικτι2νο« (sic m : G per comp.) : δεκ&τL @νδικτι2νι T L :
@νδικτι2νο« ι F1 (per comp.) : @νδικτι2νο« δεκ&τL H : scrib. ιβ' @νδικτι2νο« (cf. introd. III.3.1.1)
post ’ ΡBμανο4 add. βασιλωB« F1 153–54 το4 – <μειφ*ωντι om. G 154 ε@« μοναστ%ριον :
μοναστηρ:B F1 δ" (δ F1) α�τ^ : α�τ^ δ" H 155 Σοφ:α om. F1 δ" om. G F1 155–56 κοψ-
ροπαλ&τη« (sic m) : κοψραπελ&τη« L : κοροπαλ&τη« G : κοψροψπαλ&τη« F1 156 Sβηρ G
τ�« <γορ»« om. G 156–57 7λ*Oν F1 157 κεκοσμημωνη« : κα+ κοσμημωνη« T : κεκοσμημωνο«
F1 λαμπρ2« : διελ*�ν ut vid. F1 (sic E) μετ� – �πεδωξ*η om. G πολλ�« om. L
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κα+ 7ν τK 4γ:E το4 Υεο4 Σοφ:E ε@σ%γαγον, τ� κ&λλο« α�τ�« κα+ τ�
μωγε*ο« *εασ&μενον κα+ τ�ν πολψτελ� κ,σμονC καλλBπ:σαντε« γ�ρ
τα8την κα+ περιστε:λαντε« πωπλοι« ξρψσοzφωσι κα+ κ,σμ8 παντο:8
οAτB« ε@σ%γαγον 7ν α�τK. ? δ" τ� *αψμαστ�ν κα+ �περμωγε*ε« το4 ναο4
;ργον καταπλαγε+« κα+ τ�ν πολψτελ� κ,σμον �περ*αψμ&σα« κα+
<λη*2« Υεο4 κατοικ:αν εhναι τ�ν Nερ�ν το4τον ξ2ρον ε@π�ν α|*ι«
�πωστρεχεν ε@« τ� iδια. 23 5 Ιοψν:8 δ" μην+ τ2ν Βοψλγ&ρBν π&λιν 7κ-
στρατεψσ&ντBν κα+ μωξρι τ2ν τ�« 4γ:α« ΥεοδOρα« παλατ:Bν
7λ*,ντBν κα+ τα4τα πψρ+ παραδ,ντBν ε@« 9ριστον ? βασιλε>« ’ΡBμαν�«
το>« τ2ν ταγμ&τBν 9ρξοντα« σψνεκ&λεσεν, σψν,ντο« α�το.« κα+ το4 λε-
γομωνοψ Σακτ:κη, κα+ παρlνει το8τοι« κα+ προ�τρωπετο κατ� τ2ν
7ναντ:Bν 7=ελ*ε.ν κα+ τ�« πατρ:δο« �περαγBν:σασ*αι. οN δ" σψνω*εντο
Ψτο:μB« τ�« α�το4 βασιλε:α« κα+ τ2ν Ξριστιαν2ν �περαπο*νlσκειν. τK
ο|ν 7πα8ριον κα*οπλισ*ε+« παρ� το4 βασιλωB« ? ε@ρημωνο« Σακτ:κη«
<λη*� ο|σαν τ3ν α�το4 π:στιν τε κα+ <νδρε:αν <πωδει=ενC bπισ*εν γ�ρ
τ2ν Βοψλγ&ρBν γεν,μενο« κα+ ε@« τ� στρατ,πεδον α�τ2ν 7μπεσ�ν
π&ντα« το>« 7κε. ε�ρε*ωντα« κατωσφα=εν. 24 μα*,ντε« ο|ν οN Βο8λγα-
ροι τ� γεγον�« �ποστρωφοψσιν 7ν τ^ στρατοπωδ8 κα+ πολωμοψ σψγ-
κροτη*ωντο« τρωποψσι τ�ν Σακτ:κην σ>ν Wλ:γοι« �π&ρξοντα. ? δω, 7πει-
δ3 γεννα:B« <γBνισ&μενο« κα+ πολλο>« <νελ�ν ο�κωτι <ντωξειν
vδ8νατο πρ�« τ� πλ�*ο« τ2ν πολεμ:Bν, με*:ησι το4 Sπποψ τ�ν ξαλιν�ν
κα+ ε@« φψγ3ν _λαψνε. ποταμ�ν δω τινα 7κε.σε παραρρωοντα διαπερ2ν,
το4 Sπποψ α�τ^ 7ν τK το8τοψ @λ8ι 7μπαγωντο«, τιτρOσκεται κατ� τ�«
Vδρα« κα+ το4 μηρο4. μ,λι« ο|ν το4 Sπποψ 7κ τ�« @λ8ο« <νασπασ*ωντο«
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170

175

180

§ 23: mense Iun. a. 924

§ 23–24: cf. ps.-Sym. 734.1–7

TL G[m] F1[E]H

158–59 τ� pr. – *εασ&μενον (sic m : G per comp. : *εασ,μενον T : *αψμ&σα« F1) : κα+ τ� κ&λλο«
α�τ�« κα+ τ� μωγε*ο« *εασ&μενον L : κα+ *εασ&μενο« τ� κ&λλο« α�τ�« κα+ τ� μωγε*ο« H
159–62 κα+ – καταπλαγε+« om. G 159 post κ,σμον add. α�τ�« L γ�ρ om. F1 161 post
οAτB« (κα+ ο4το F1) add. α�τ�ν T L (non add. m) : non adhib. G 162 τ�ν πολψτελ� κ,σμον :
τBν πολλψτελε:α« εργ2 F1 162–63 κα+ alt. – ε@πOν om. G 163 Υεο4 om. F1 165 τ2ν
(τ2ν om. G) – παλατ:Bν : τ�ν το4 4γ:οψ *εοδOροψ παλατ:ον (vel -:οψ : παλ&τιον E) F1 : τ2
τ�« 4γ:α« *εοδOρα« παλ&τιον H 166 βασιλε>« om. F1 167 α�το.« : α�τ2ι G 168

σαττ:κη H το8τοι« : το8τοψ« L προη�τρωπετο F1 169 σψνετ:*οντο F1 170 Ψτο:μο F1
τ�« – κα+ om. G �π"ρ τ2ν ξριστιαν2ν <πο*ν%σκειν G 171 παρ� το4 βασιλωB« om. G
σαττ:κη« H 172 Ψαψτο4 G τε om. F1 174 7κε.σε L F1 post ε�ρε*ωντα« add. =:φει H
176 σαττ:κην H 177 κα+ om. G m 178 τ� : τοσο4τον L 179 τινα om. F1 180 α�τ^ :
α�το4 L m : αψτ G το8τοψ om. G m 181 ο|ν : δ" H <νασπαρ*ωντο« F1
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σψνεργ:E τ2ν �π� ξε.ρα διασ�ζεται μωξρι τ2ν Βλαξερν2ν κα+ τε*ε+«
7ν τK 4γ:E Σορ^, καιρ:α« τ�« πληγ�« οϊση«, τK νψκτ+ 7τελε8τησεν.
25 τηνικα4τα δ" κα+ ΠετρBν»« α@δεσιμOτατο« προστ&=ει ’ΡBμανο4 βα-
σιλωB« _γαγεν λαρν&κιον ;νζ8δον ~ν κα+ Vτερα δ8ο γλψφ�« <μοιρο4ντα
7κ τ�« το4 4γ:οψ Μ&μαντο« μον�« <νδρε:α«, τ�« πλησ:ον οϊση« τ�« �ψ-
λοκωρκοψ λεγομωνη« π,ρτη«, 7ν οU« φασιν 7ναποκε.σ*αι Μαψρ:κιον σ>ν
το.« α�το4 παισ:C 6 κα+ <πετω*η 7ν τK το4 βασιλωB« μονK. 26 5Αδρια-
ν�« δω τι« Ξ&λδο«, πρ�« δ" κα+ Τατζ&τη« 5Αρμωνιο«, πλο8σιο« π&νψ, τK
�πο*%κL κα+ σψμβοψλK Β&ρδα το4 Β,ηλα, στρατηγο4ντο« 7ν Ξαλδ:E,
τψρανν:δα κα+ <νταρσ:αν κατ� ’ΡBμανο4 βασιλωB« σψσκεψ&ζοψσι τ�
Παyπερ λεγ,μενον Wξ8ρBμα κατασξ,ντε«C ο?« ? τ2ν σξολ2ν δομωστι-
κο« 5 ΙB&ννη« ? Κοψρκο8α« καταπολεμ%σα« το>« μ"ν κατωσξεν, Iν το>«
περιφανεστωροψ« <ποτψφλο., τ�« ο�σ:α« δημε8σα«, Τατζ&τη« δ" 7ν
Ψτωρ8 WξψρBτ&τ8 καστελλ:8 διαφψγ�ν κα+ λ,γον το4 μ% τι κακ�ν
πα*ε.ν δε=&μενο« 7ν τK π,λει ε@σεληλ8*ει κα+ τK το4 μαγλαβ:τοψ <=:E
τιμη*ε+« 7ν τ^ οiκ8 τ2ν Μαγγ&νBν διLτ»το τηρο8μενο«. δρασμ�ν δ"
βοψλεψσ&μενο« 4λ:σκεται κα+ τ2ν Wμμ&τBν στερ:σκεται. Β&ρδαν δ" τ�ν
Β,ηλαν <πωκειραν μοναξ,ν, το4 βασιλωB« α�τ�ν κατοικτε:ραντο« φ:λον
τψγξ&νοντα. 27 το4 δ" πατρικ:οψ το4 οAτB« 7πονομαζομωνοψ ΜBρο-
λωοντο« 5Αδριανοψπ,λεB« στρατηγο4ντο«, κρατ:στοψ τ� πολεμικ� κα+
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§ 27: a. 923

§ 26: cf. ps.-Sym. 734.8–18 § 27: cf. ps.-Sym. 734.19–735.9

TL G[m] F1[E]H

182 σψνεργ:E – ξε.ρα om. G 184–88 τηνικα4τα – μονK om. G 185 λ&ρνακα m F1
186 μον�« <νδρε:α« (sic m) : <νδρε:α« μον�« L : <νδρ2α« μον�« F1 : μον�« <νδρ2α« H : non
adhib. G 186–87 �ψλοκωρκοψ (sic m : =ψλκωρκοψ F1) : =ιλοκωρκοψ T : =ηροκωρκοψ L : ζηροκωρκοψ
H : non adhib. G 187 λεγομωνη« π,ρτη« : πληροψμωνη« F1 οU« : � F1 187–88 7ναποκε.-
σ*αι (<ποκε.σ*αι F1) – α�το4 (Ψαψτο4 L) παισ: om. H (quod exhib. m : non adhib. G) 188 6
om. F1 <πετω*η (sic m) : <πετω*ησαν F1 : <πω*ετB H : non adhib. G το4 βασιλωB« :
βασιλικ� F1 188–89 <νδριαν�« F1 H 189 5Αρμωνιο« om. F1 190 κα+ om. E (non vid.
F1) β,\λα (vel βοyλα) H 191 <νταρσ:α ut vid. F1 (sic E) post ’ ΡBμανο4 add. το4 L
192 Παyπερ : παyπερ τε T G : παyπερ τε/παyπερ τ� m : παyπερ (πωπερ F1) τ� L F1 : fort.
scrib. Παyπερτ (Παyπερτε Bekker Tafel) κατασξ,ντε« : καταλαβ,ντε« H  194 περιφα-
νεστωροψ« : περιφενεστωροι« T : περιφανεστ&τοψ« F1 H τατζ&το« F1 195 Ψτωρ8 WξψρB-
τ&τ8 καστελλ:8 : ετωρα καστωλλ F1 μ% τι : μηκωτη F1 196 μαγλαβ:τοψ (sic m) : μαγ-
γαβ:τοψ T : μαγγλαβ8τ F1 : μαγκλαβ%τοψ H  197 μαγκ&νBν H  διLτ»το : δι;μενε F1
δρασμ2 H 198 στερε.ται H 199 Β,ηλαν (β,η-/β,ι- m) : β,\λαν L : βοyλαν (vel β,\λαν)
H <πωκειρε F1 199–200 το4 – τψγξ&νοντα om. G 199–200 φ:λον τψγξ&νοντα : Q«
φ:λοψ τψγξ&νοντο« H : om. F1 200 οAτB« : bντο« G F1 : bντB« H 201 <νδριανοψπ,λεB«
F1 H κρατ:στοψ om. F1
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περιδε=:οψ τψγξ&νοντο«, Y« πλε:στα« κατ� Βοψλγ&ρBν <νδραγα*:α«
7πεδε:=ατο, ? Βο8λγαρο« Σψμε�ν σ>ν παντ+ τ^ στρατε8ματι τ3ν
ε@ρημωνην π,λιν περιεκ8κλBσεν κα+ ξ&ρακα περιβαλ�ν @σξψρ2« τα8την
7πολι,ρκει. 7πε+ δ" H τε σ.το« το>« 7ν τK π,λει 7πιλελο:πει κα+ λιμ�«
7π:εζε κραται�« (ο�δαμ,*εν γ�ρ εhξον 7πισιτ:σασ*αι τK 7νδε:E πιεζ,με-
νοι), προδεδOκασιν Ψαψτο8« τε κα+ τ�ν στρατηγ�ν το.« Βοψλγ&ροι«C Yν
ξειρBσ&μενο« Σψμε�ν κα+ δεσμ� κα* 5 Hλοψ το4 σOματο« περιβαλ�ν κα+
μψρ:αι« α@κ:αι« το4τον τιμBρησ&μενο« τελεψτα.ον <πωκτεινε *αν&τ8
πικρ^, <=:8 τ�« Ψαψτο4 <πηνεστ&τη« κα+ uμοτ&τη« χψξ�«. Βοψλ-
γ&ροι« ο|ν τ3ν τ�« π,λεB« φψλακ3ν παραδο>« �πεξOρησενC οp τ3ν κατ5
α�τ2ν το4 ’ΡBμα:Bν στρατο4 ;φοδον <κηκο,τε«, τα8την καταλιπ,ντε«
<π�λ*ον, κα+ π&λιν �π� ’ΡBμα:οψ« αAτη 7γωνετο. 28 Λωοντο« δ" το4
Τριπολ:τοψ μετ� δψν&μεB« πολλ�« κα+ πλο:Bν πολεμικ2ν κατ� ’ΡBμα:-
Bν 7=ελ*,ντο« κα+ 7ν τK ν%σ8 Λ%μν8 καταλαβ,ντο« 5 ΙB&ννη« πατρ:κιο«
κα+ δροψγγ&ριο« τ2ν πλοyμBν, ? ’Ραδιν�« κατονομαζ,μενο«, α@φνιδ:B«
7πω*ετο α�τ^, κα+ πολωμοψ γεγον,το« Υεο4 σψνεργ:E οN �π5 α�τ�ν
τρωπονται 5Αγαρηνο:, μ,λι« δ" μ,νο« α�τ�« ? Τριπολ:τη« φψγK διασ�ζε-
ται. 29 Σεπτεμβρ:8 δ" μην:, @νδικτι2νο« δεψτωρα«, Σψμε�ν ? 9ρξBν
Βοψλγαρ:α« πανστρατ+ κατ� ΚBνσταντινοψπ,λεB« 7κστρατε8ει κα+
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210

215

220

§ 28: a. 924 § 29: a. 923–924 (a mense Sept. a. 923)

§ 28: cf. ps.-Sym. 735.10–13 § 29: cf. ps.-Sym. 735.14–736.1

TL G[m] F1[E]H

202 Y« πλε:στα« : πλε.στα« δ" F1 κατ� Βοψλγ&ρBν (βοψλγαρ:α« G) <νδραγα*:α« : <νδρα-
γα*ε:α« κατ� βοψλγ&ρBν L 203 7πιδει=&μενο« F1 τ^ om. F1 post στρατε8ματι add.
α�το4 L m 204 ε@ρημωνην : ε@ρ%νην L περιεκ8κλBσαν T m F1, fort. recte (vide introd.
III.3.1.1) 205 το>« : το.« H λιμ�« (sic m) : λοιμ�« T G H 206 κραται�« : ξαλεπ�« G m
7πισιτ:σασ*αι : ]ιτε:ζεσ*αι F1 (7πισιτ:ζεσ*αι E) 207 προσδεδOκασιν L 208 κα* 5  Hλοψ
om. E et, ut vid., F1 208–09 κα+ alt. – τελεψτα.ον om. G 209 το4τον : το8τBν F1 210

<=:8 (9=ια F1) – χψξ�« om. G 210–11 Βοψλγ&ροι« : ? βο8λγαρο« F1 211 τ3ν pr. om. H
παραδ2« φψλακ3ν G 211–13 οp – 7γωνετο om. G 212 το4 : τ3ν τBν F1 ’ ΡBμα:Bν :
eBμα\κο4 H καταλοιπ,ντε« H 213 αAτη om. F1 λωBν F1 215 κα+ (κα+ om. T) – κα-
ταλαβ,ντο« om. F1 7ν τK ν%σ8 Λ%μν8 : τ3ν ν�σον τ3ν λ8μνον H 215–16 @B&ννοψ πα-
τρικ:οψ κα+ δροψγγαρ:οψ F1 216 τ2ν πλοyμBν : το4 πλοyμοψ T m : πλοyμBν G ’ Ραδιν�«
(sic m) : eαδην�« L H το4 ραδινο4 κατονομαζομωνοψ F1 κατονομαζ,μενο« om. G
α@φν:διο« G H  217 7πω*ετο : 7πιτ:*εται L α�τ^ om. H Υεο4 σψνεργ:E : τK το4 *εο4
σψμμαξ:E H : post οN �π 5 α�τ�ν transp. F1 α�τ�ν (sic m : αψτ F1) : α�τ2ν T : α�τ2 H
218 5Αγαρηνο: : σαρακηνο: F1 H μ,λι« δ" μ,νο« : μ,νο« δ" G m H α�τ�« μ,νο« F1
218–19 διασ�ζεται φψγK F1 H  218–19 διασBι*ε:« G 219–20 Σεπτεμβρ:8 (σεπτεβρ:8
H) – Βοψλγαρ:α« : σψμε2ν δ" ? 9ρξBν βοψλγρ2 μην+ σεπτεμβρ:B ινδικτι2νο« β F1 219 @ν-
δικτι2νο« δεψτωρα« : scrib. @νδικτι2νο« ιβ' (vide introd. III.3.1.1)  ? om. T
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ληyζεται μ"ν Υρ�κην τε κα+ Μακεδον:αν, 7μπψρ:ζει δ" π&ντα κα+ κα-
ταστρωφει κα+ δενδροτομε.. μωξρι δ" Βλαξερν2ν παραγεν,μενο«
7πεζ%τησεν <ποσταλ�ναι α�τ^ τ�ν πατρι&ρξην Νικ,λαον κα: τινα«
τ2ν μεγιστ&νBν, mστε περ+ ε@ρ%νη« α�το.« σψντψξε.ν. ;λαβον ο|ν
?μ%ροψ« παρ5 <λλ%λBν <μφ,τεροι, κα+ 7=�λ*ε πρ,τερον μ"ν ? πα-
τρι&ρξη« Νικ,λαο«, ;πειτα Μιξα3λ πατρ:κιο«, ? προσαγορεψ,μενο«
ΣτψππιOτη«, κα+ 5 ΙB&ννη« ? μψστικ,« τε κα+ παραδψναστε8Bν. _δη γ�ρ
5 ΙB&ννη« ? ’ρα:κτBρ διαβλη*ε+« πρ�« τ�ν βασιλωα, <σ*ωνειαν προφασισ&-
μενο« το4 παλατ:οψ κατεληλ8*ει κα+ 7ν τK α�το4 μονK τK πλησ:ον Γα-
λακριν2ν <πεκ&ρη. 30 οN μ"ν ο|ν μετ� Σψμε�ν περ+ ε@ρ%νη« διελωγον-
το. ? δ" α�το>« μ"ν <πεπωμχατο, α�τ�ν δ" τ�ν βασιλωα ’ΡBμαν�ν
7πεζ%τει *ε&σασ*αιC παρ� πολλ2ν γ�ρ πεπληροφ,ρητο περ: τε τ�«
α�το4 φρον%σεB« κα+ <νδρε:α« κα+ τ�« σψνωσεB«. ? το:νψν βασιλε>«
σφ,δρα 7π+ το8τ8 vγαλλι&σατοC 7π,*ει γ�ρ τ3ν ε@ρ%νην κα+ τ� στ�ναι
τ�« γινομωνα« τ2ν αNμ&τBν ξ8σει« ?σ%μεραι. 31 <ποστε:λα« ο|ν 7ν τ^
το4 Κοσμιδ:οψ α@γιαλ^ κατεσκε8ασεν WξψρBτ&την 7ν τK *αλ&σσL
<π,βασιν, mστε τ3ν βασιλικ3ν τρι%ρη διεκπλωοψσαν 7ν α�τK προσ-
ορμ:ζεσ*αι. περιφρ&=α« ο|ν α�τ3ν π&ντο*εν διατε:ξισμα μωσον
γενωσ*αι προσωτα=εν, ;ν*α <λλ%λοι« ;μελλον ?μιλε.ν. <ποστε:λα« ο|ν
Σψμε�ν τ�ν τ�« �περαγ:α« Υεοτ,κοψ να�ν 7νωπρησε, τ�ν 7ν τK ΠηγK,
κα+ τ� πωρι= α�το4 σ8μπαντα, δ�λο« cν 7ντε4*εν μ3 τ3ν ε@ρ%νην
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§ 30–37: autumn. a. 924

§ 30: cf. ps.-Sym. 736.1–4 § 31: cf. ps.-Sym. 736.4–12

TL G[m] F1[E]H

221 τε om. F1 H 222 γεν,μενο« G 223 <ποστε.λαι H α�τ^ : α�τ�ν F1 224 α�το.«
(sic m : F1 per comp. (α�το.« vel α�τ�«)) : α�το>« L : α�τ^ H σψντψξ2ν F1 224–25 ο|ν
?μ%ροψ« : σψνομε:ροψ« F1 225 παρ5 <λλ%λBν om. G πρ,τερον : πρ2τον F1 : πρ,τερο« H
226 προσαγορεψ,μενο« (sic m) om. L G H 227 ΣτψππιOτη« : στοψπιBτη« G : στψπιBτη«
H τε (τε om. F1) κα+ om. G post παραδψναστε8Bν add. _δη γ�ρ @B&ννη« ? μψστηκO« τε
κα+ παρ�δψναστε8Bν T 227–30 _δη (_δει G F1 H) – <πεκ&ρη om. L 227 post γ�ρ add. ?
F1 229 α�το4 : α�τ�ι G 229–30 γαλαγκρην2ν H 230–31 διελωγετB H 231 α�το>«
μ"ν : α�το>« H <πεμωμχατο F1

ac 232 7πεζ%τει : 7ζ%τει L m πολλ�« F1 233 Ψαψτο4
F1

ac φρον%σεB« : φαν%σεB« T τ�« om. F1 H το:νψν : ο|ν L : τε G 234 7π+ : �περ F1
το8τ8 : το4το T L : το8τ F1 : non adhib. m τ� στ�ναι om. G 235 7κξ8σει« G ?σ%μεραι :
Qσ%μεραι L : ?σημωραι (Q« Jμωραι H) om. m F1 236–37 WξψρBτ&την – <π,βασιν : 7ν τ�ι
*αλ&σσηι ?ξψρBτατ G : 7ν τK *αλ&σσL WξψρBτ&την <π,βασιν m H 237 mστε : Q« F1
τρι%ρη (F1 per comp. (τρι%ρη E)) : τρι%ρην m H 239 γενωσ*αι om. F1 ;ν*α : 7ν Iι G m
239–40 <ποστε:λα« ο|ν Σψμε�ν : ? δ" σψμε�ν <ποστε:λα« L 240 7νωπρησε (7νωπρισεν H)
post ΠηγK transp. m H 241 πτωρψ= F1 cν om. F1 241–42 μ3 τ3ν ε@ρ%νην 7*ωλBν
(*ωλBν F1 (H)) : Q« τ3ν ε@ρ%νην μ3 *ωλBν H
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7*ωλBν, <λλ5 7λπ:σι μετεOροι« το4τον 7=απατ2ν. 32 παραγεν,μενο« δ"
7ν Βλαξωρναι« ? βασιλε>« Zμα Νικολ&8 τ^ πατρι&ρξL 7ν τK 4γ:E ε@σ-
�λ*ε Σορ^ κα+ τ�« ξε.ρα« 7=ωτεινεν ε@« ε�ξ%ν. εhτα πρην3« πεσ�ν
δ&κρψσι τ� Zγιον κατωβρεξεν ;δαφο«, τ3ν παν&ξραντον Υεοτ,κον <ντι-
βολ2ν τ3ν <καμπ� κα+ <με:λικτον το4 �περηφ&νοψ Σψμε�ν καρδ:αν
μαλ&=αι κα+ πε.σαι τ� πρ�« ε@ρ%νην σψν*ωσ*αι. τ� Zγιον ο|ν κιβOτιον
διανο:=αντε«, ;ν*α τ� σεπτ�ν τ�« 4γ:α« Υεοτ,κοψ τε*ησα8ριστο uμο-
φ,ριον, κα+ το4το 7κε.*εν ? βασιλε>« <νελ,μενο« κα+ mσπερ τιν� *Oρακα
<δι&ρρηκτον περιβαλ,μενο« κα+ τ3ν π:στιν τ3ν ε@« τ3ν �περ&μBμον
Υεοτ,κον οUα περικεφαλα:αν τιν� περι*ωμενο« 7=lει το4 ναο4, Hπλοι«
<σφαλωσι φρα=&μενο«. 33 τ�ν σ>ν α�τ^ ο|ν στ,λον <σπ:σι τε κα+
Hπλοι« κατακοσμ%σα« τ�ν Qρισμωνον τ,πον κατωλαβεν σψνομιλ�σαι τ^
ΣψμεOν. πωμπτη δ" dν Jμωρα, Hτε τα4τα 7γωνετο, 7ν&τη το4 Νοεμβρ:οψ
μην,«. τετ&ρτL δ" τ�« Jμωρα« mρE παρεγωνετο Σψμε�ν πλ�*ο« 9πειρον
7παγ,μενο« ε@« πολλ�« διLρημωνον παρατ&=ει«C τ2ν μ"ν ξρψσασπ:δBν
κα+ ξρψσοδορ&τBν, τ2ν δ" <ργψρασπ:δBν κα+ <ργψροδορ&τBν, τ2ν δ"
π&σL HπλBν ξροιg κεκοσμημωνBν, π&ντBν καταπεφραγμωνBν σιδ%ρ8,
οp μωσον α�τ2ν διειληφ,τε« τ�ν Σψμε�ν Q« βασιλωα ε�φ%μοψν τK τ2ν
’ΡBμα:Bν φBνK. π&ντε« δ" οN τ�« σψγκλ%τοψ βοψλ�« το.« τε:ξεσιν 7φ-
εστ2τε« κατε*ε2ντο τ� δρOμενα. dν ο|ν @δε.ν τ,τε χψξ3ν βασιλικ3ν τ^
bντι κα+ μεγαλ,φρονα κα+ *αψμ&σαι τ� το4 φρον%ματο« <κατ&πληκτον
κα+ τ� τ�« <νδρε:α« παρ&στημα, HπB« τοσα8την πολεμ:Bν βλωπBν 7πι-
φορ�ν ο� κατεπλ&γη κα+ σψνεστ&λη κα+ �πεξOρησεν, <λλ5 mσπερ ε@«
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254–55 9.11.924

§ 32: cf. ps.-Sym. 736.12–19 § 33: cf. ps.-Sym. 736.19–737.10

TL G[m] F1[E]H 247 a σψν*ωσ*αι TL G[m] H

243 βασιλε>« : βασ:λειο« G τ^ om. L F1 H (quod exhib. m) 245 κατωβρεξε τ� Zγιον F1
παν&ξρατον H 246 το4 – Σψμε�ν om. H 246–47 καρδ:αν μαλ&=αι : μαλ&=αι καρδ:αν G :
<λ&=αι F1 247 πε.σαι : π�σαι T : ποι�σαι H σψν*ωσ*αι om. G ο|ν om. G 248 4γ:α«
om. L τε*ησα8ρισται L 249–50 κα+ alt. – περιβαλ,μενο« ((περιβαλ,μενο«/-βαλλ- m) :
περιβαλλ,μενο« T L H) om. G 249 τιν� : τι L 250 post τ3ν alt. add. �π"ρ G �περ&μBμον :
9μBμον G (de G vide supra) m : �περαγ:αν H 251 7=lει : 7=ε:η T : 7=:ει H 252 τ^ σ>ν
α�τ^ ο|ν (ο|ν om. G) στ,λ8 H 253 κοσμ:σα« ut vid. G 254 δ" dν : ο|ν G post 7ν&τη
add. δ" H 255 δ" om. G ? σψμε�ν παρεγωνετο L 256 ε@« – παρατ&=ει« om. G post
διLρημωνον add. τ�« T L (non add. m) : non adhib. G 257 τ2ν δ" <ργψρασπ:δBν κα+ <ργψ-
ροδορ&τBν om. H 258 post π&ντBν add. κα+ H 259 α�τ2ν : α�τ�ν T τ2ν om. G
261 κατε*ε2ντα T 261–62 dν – μεγαλ,φρονα om. H 261 χψξ3ν (χψξικ3ν G) βασιλικ3ν :
βασιλικ3ν χψξ3ν L 263 κα+ – παρ&στημα om. G πολεμ:Bν βλωπBν : βλωπBν πολωμBν
L : βλωπBν πολεμ:Bν H
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φιλ:Bν πλ�*ο« ξBρ2ν, οAτB« <τρωμα« <πlει, μονονοψξ+ τ3ν χψξ3ν το.«
πολεμ:οι« τ2ν �πηκ,Bν διδο>« <ντ:λψτρον. 34 πρ2το« ο|ν 7ν τK
’ρη*ε:σL <ποβ&*ρE καταλαβ�ν τ�ν Σψμε�ν 7=εδωξετο. 7πε+ δ" Hμηροι 7=
<μφοτωρBν 7λ%φ*ησαν τ2ν μερ2ν κα+ τ3ν <ποβ&*ραν οN Βο8λγαροι
διερεψν%σαντο <κριβ2«, μ% πο8 τι« δ,λο« P ;νεδρα τψγξ&νL, κατ�λ*ε
Σψμε�ν το4 Sπποψ κα+ πρ�« τ�ν βασιλωα ε@σ�λ*εν. <σπασ&μενοι ο|ν
<λλ%λοψ« ε@ρ%νη« λ,γοψ« 7κ:νησαν. 35 ε@πε.ν δ" λωγεται τ�ν βασιλωα
πρ�« ΣψμεOνC <κ%κο& σε *εοσεβ� 9ν*ρBπον κα+ Ξριστιαν�ν �π&ρξειν
<λη*ιν,ν. βλωπB δ" τ� ;ργα μηδαμ2« το.« λ,γοι« σψμβα:νοντα. iδιον
μ"ν γ�ρ *εοσεβο4« <ν*ρOποψ κα+ Ξριστιανο4 τ� τ3ν ε@ρ%νην κα+ τ3ν
<γ&πην <σπ&ζεσ*αι (εiπερ ? Υε�« <γ&πη 7στ+ κα+ λωγεται), <σεβο4« δ"
κα+ <π:στοψ τ� ξα:ρειν σφαγα.« κα+ αSμασιν <δ:κB« 7κξεομωνοι«. ε@ μ"ν
ο|ν <λη*3« Ξριστιαν�« �π&ρξει«, κα*�« πεπληροφορ%με*α, στ�σ,ν πο-
τε τ�« <δ:κοψ« σφαγ�« κα+ τ�« τ2ν <νοσ:Bν αNμ&τBν 7κξ8σει« κα+ σπε.-
σαι με* 5 Jμ2ν τ2ν Ξριστιαν2ν τ3ν ε@ρ%νην, Ξριστιαν�« κα+ α�τ�« cν
κα+ Wνομαζ,μενο«, κα+ μ3 *ωλε μολ8νεσ*αι Ξριστιαν2ν δε=ι�« αSμασιν
?μοπ:στBν Ξριστιαν2ν. 36 9ν*ρBπο« εh κα+ α�τ,«, *&νατον προσδο-
κ2ν κα+ <ν&στασιν κα+ κρ:σιν κα+ <νταπ,δοσιν. σ%μερον �π&ρξει« κα+
αϊριον ε@« κ,νιν διαλψ*%σL. εU« πψρετ�« Zπαν κατασβωσει τ� φρ8αγμα.
τ:να ο|ν λ,γον δOσει« τ^ Υε^ 7κε. <πελ*�ν �π"ρ τ2ν <δ:κBν σφαγ2ν;
πο:8 προσOπ8 τ^ φοβερ^ κα+ δικα:8 7νατεν:σει« κριτK; ε@ πλο8τοψ
7ρ2ν τα4τα ποιε.«, 7γO σε κατακ,ρB« το4 7πι*ψμοψμωνοψ 7μπλ%σB.
μ,νον 7π:σξε« τ3ν δε=ι&ν, 9σπασαι τ3ν ε@ρ%νην, <γ&πησον τ3ν ?μ,νοι-
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§ 34: cf. ps.-Sym. 737.10–16 § 35: cf. ps.-Sym. 737.16–738.3 § 36: cf. ps.-Sym. 738.3–14

TL G[m] H 269 a κατ�λ*ε TL G[m] F1[E]H

265 φιλ:Bν : φ:λBν L G : φιλ:αν H : φ:λιον m, fort. recte οAτB« : οAτο« T : οoτο« G, fort. recte
<πlει : <πε:η T : <π:η m : <π:ει H 268 7λε:φησαν H τ2ν μερ2ν om. G 269 διε-
ρεψν%σαντο (sic m) : διηρεψν%σαντο T G μ% πο8 : μ%πB« G τι« : τι H ;νεδρα : sic ac-
centus in mss. κα+ κατ�λ*ε F1 270 πρ�« – ε@σ�λ*εν om. F1 ο|ν om. F1 271 <λλ%λοψ«
(<λλ%λοι«/<λλ%λοψ« m) : <λλ%λοι« G F1 ε@ρηνηκο>« H post βασιλωα add. πρ�« τ�ν
βασιλωα F1, quae erasit ut vid. F1

2 272 post πρ�« add. τ�ν F1 σε om. F1 post 9ν*ρBπον
add. bντα F1 274–75 κα+ τ3ν (τ3ν om. F1) <γ&πην om. L 275 εiπερ : Hπερ F1 post 7στ+
add. τε L H δ" : τε F1 276 post ξα:ρειν add. ut vid. Pν E (non vid. F1) 7κξεομωνοι« (7κ-
ξεομωνοι«/7κξεομωνBν m) : 7κξεομωνBν G : 7κξεομωνα« F1 277 post <λη*3« add. κα+ bντB«
L 278–79 σπε.σαι : πε.σαι F1 H 279 κα+ α�τ�« cν (sic m) : cν κα+ α�τ�« L G 280 κα+
pr. om. F1 *ωλον T 281 post 9ν*ρBπο« add. γ�ρ L 282 post <ν&στασιν add. νεκρ2ν F1
κα+ κρ:σιν om. G κα+ <νταπ,δοσιν om. H 283 διαλψ*%σL : διαλψ*%σει T : διαλψ*%σι H
Zπαν – φρ8αγμα (φρ8αγμα : σ2μα H) : Zπαντα« σκεψ&σει τ� φ8ραμα F1 (φ8ραμα ut vid. F1
(sic et E)) κατασβωσει : κατασβωση σοψ H 284 7κε.*εν F1 H 285 φοβερ^ : βερ2 H
7νατεν:σει« : 7νατεν:σει T : <τεν:σει« L : 7νατεν:ση« F1 πλο4τον H 286 κατ� κ,ρBν F1
287 7π:σξε F1
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αν, Sνα κα+ α�τ�« β:ον ζ%σL« ε@ρηνικ�ν κα+ <να:μακτον κα+ <πρ&γμονα,
κα+ οN Ξριστιανο+ πα8σοντα: ποτε τ2ν σψμφορ2ν κα+ στ%σονται το>«
Ξριστιανο>« <ναιρε.νC ο� *ωμι« γ�ρ α�το.« αiρειν Hπλα κα* 5 ?μο-
π:στBν. 37 τοσα4τα ο|ν ? βασιλε>« ε@π�ν 7σ:γησεν. α@δεσ*ε+« ο|ν
Σψμε�ν τ3ν το8τοψ ταπε:νBσιν κα+ το>« λ,γοψ« α�το4 κατωνεψσε τ3ν
ε@ρ%νην ποι%σασ*αι. <σπασ&μενοι ο|ν <λλ%λοψ« διεξBρ:σ*ησαν, δO-
ροι« μεγαλοπρεπωσι το4 βασιλωB« δε=ιBσαμωνοψ τ�ν ΣψμεOν. Y δ" τ,τε
σψμβωβηκε, διηγ%σομαιC τερ&στι,ν τι κα+ το.« τ� τοια4τα σψγκρ:νειν
ε@δ,σι παρ&δο=ονC δ8ο φασ+ν <ετο8«, τ2ν βασιλωBν ?μιλο8ντBν, 9νB-
*εν α�τ2ν �περπτ�ναι κλ&γ=αι τε κα+ πρ�« <λλ%λοψ« σψμμ.=αι κα+ παρ-
αψτ:κα διαζεψξ*�ναι <λλ%λBν, κα+ τ�ν μ"ν 7π+ τ3ν π,λιν 7λ*ε.ν, τ�ν δ"
7π+ τ3ν Υρ�κην διαπτ�ναι. το4το οN <κριβ2« τ� τοια4τα σκοπο4ντε«
ο� καλ�ν ;κριναν ο@Bν,νC <σψμβ&τοψ« γ�ρ 7π+ τK ε@ρ%νL <μφοτωροψ«
διαλψ*%σεσ*αι ;φησαν. Σψμε�ν δ" τ� α�το4 στρατ,πεδον καταλαβ�ν
το.« Ψαψτο4 μεγιστ»σι τ3ν το4 βασιλωB« <π%γγειλε σ8νεσιν κα+ τα-
πε:νBσιν, 7=ε*ε:αζων τε α�το4 τ, τε εhδο« τ%ν τε ’ρOμην κα+ τ�
<κατ&πληκτον το4 φρον%ματο«. 38 Δεκεμβρ:8 δ" μην+ ε@κ&δι πωμπτL
;στεχε ’ΡBμαν�« το>« ψNο>« α�το4 7ν τK Μεγ&λL 7κκλησ:E, Στωφαν,ν τε
κα+ ΚBνσταντ.νον, <λλ� κα+ Υεοφ8λακτον, ε�νο4ξον ψN�ν α�το4, ? πα-
τρι&ρξη« Νικ,λαο« <πωκειρε κληρικ,ν, ξειροτον%σα« �ποδι&κονον
σ8γκελλ,ν τε προξειρισ&μενο«, διελ*,ντα πρ,τερον 7ν τ^ τ2ν �πο-
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304 25.12.924 vel potius 25.12. 923 (sic Kresten/Müller 1995, p. 56)

§ 37: cf. ps.-Sym. 738.14–739.7 § 38: cf. ps.-Sym. 739.8–12

TL G[m] F1[E]H 290 a γ�ρ TL G[m] EH

288 ζ%σει« H κα+ <να:μακτον om. G κα+ <πρ&γμονα om. F1 289 πα8σBνται G ποτε
om. L 289–90 κα+ alt. – <ναιρε.ν (α@ρε.ν H) om. G 289 το>« om. E (non vid. F1)
290 α�το.« : α�τ2ν G κα* 5  : καταξριαν2ν E 291 τοσα4τα ο|ν (τοσα4τα ο|ν : τοσα4τα
E : τα4τα H) – 7σ:γησεν om. L ? βασιλε>« ε@π�ν : ε@π�ν ? βασιλε>« G H : ? βασιλε>«
ε@π�ν/ε@π�ν ? βασιλε>« m  post ο|ν alt. add. ? m H 292 κατωνεψσε : 7πωνεψσε G
293 <λλ%λοι« E 294 σψμε2να G 294–95 σψμβωβηκε τ,τε E 295 τι om. G τ� το.« E
296 φησ+ν E 297 κλ&γ=αι τε : κλ&=ωται H κα+ pr. om. E 298 διαζεψξ*� E <λλ%λBν :
<λλ%λοψ« H τ�ν pr. : τ� E 299 τ3ν om. E τ� (τ� om. E) τοια4τα : τα4τα H 300 ο�
καλ�ν : ο�κ 9λον E : ο�κ 9λλον H οiνον E τ3ν ε@ρ%νην G m H <μφοτωροψ« om. G
301 α�το4 (Ψαψτο4 G) στρατ,πεδον : α�τ� στρ&τεψμα E 302 μεγιστ»σι : μεγ:στοι«
9ρξοψσι H <π%γγελε L 303–04 7=ε*ε:αζων τε (7=αι*ι&ζετο E) – φρον%ματο« om. G
303 α�το4 (α�τ2 E) τ, τε εhδο« : α�το4 τ, τε εhδο« α�το4 T 304 δεκεβρ:B E 305 post
Μεγ&λL add. το4 *εο4 G 305–06 Στωφαν,ν – ε�νο4ξον (ε�νο4ξον om. G) ψN�ν : στωφονται
κα+ κBνσταντ:νο«C <λλ� κα+ *εοφ:λακτο« ε�νο8ξο« ψN�ν E 306 ψN�ν α�το4 : τ�ν α�το4
ψN�ν L : τ�ν ψN�ν α�το4 G 308 σ8γκελλ,ν – πρ,τερον : Yν μετ� τ� διελ*ε.ν πρ,τερον E :
om. H 308–09 post �ποδιακ,νBν add. βα*μ2ι κα+ L
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διακ,νBν τ&γματι ε@« τ� Zγια. 39 5Απριλλ:8 δ" μην:, 7ννωα κα+ δεκ&τL
το4 μην,«, 7τ:μησεν ’ΡBμαν�« 5 ΙB&ννην, μψστικ�ν κα+ παραδψναστε8ον-
τα, πατρ:κιον κα+ <ν*8πατον, mστε δι5 α�τ� το4το φ*,νον κινη*�ναι
α�τ^ κα+ κατηγορη*�ναι �π, τινBν. 40 Μαy8 δ" μην+ ιε', @νδικτι2νο«
ιγ', τελεψτg τ�ν β:ον ? πατρι&ρξη« Νικ,λαο«, κρατ%σα« 7ν τK δεψτωρE
α�το4 <ναβ&σει το4 πατριαρξε:οψ ;τη τρε.« κα+ δωκα, κα+ <πετω*η τ�
σ2μα α�το4 7ν τK �π 5 α�το4 κτισ*ε:σL μονK τ2ν Γαλακριν2ν.
41 Α�γο8στ8 δ" μην+ πατρι&ρξη« κα*:σταται Στωφανο«, ? 5Αμασε:α«
μητροπολ:τη«, ε�νο4ξο« �π&ρξBν. 42 5ΟκτBβρ:8 δ" μην+ κατηγορ%*η
? μψστικ�« 5 ΙB&ννη« κα+ παραδψναστε8Bν Q« τ�« βασιλε:α« 7φιωμενο«
�πο*%κL το4 πατρικ:οψ Κοσμ» κα+ λογο*ωτοψ το4 δρ,μοψ, διδ,ντο« ε@«
γψνα.κα τ3ν *ψγατωρα α�τ^. το8τοψ Vνεκεν καταβιβ&ζεται μ"ν το4 πα-
λατ:οψ, σψγξBρε.ται δ" προωρξεσ*αι κα+ τ^ βασιλε. 7=ψπηρετε.ν κα+
σ>ν α�τ^ τ� <ν%κοντα διοικε.νC στοργ3ν γ�ρ Hτι πλε:στην 7κωκτητο
πρ�« α�τ�ν ? βασιλε>« ’ΡBμαν,«, Q« 7ν π»σιν α�τ�ν *εραπε8ειν δψν&με-
νον, κα+ τελωB« το4τον <πOσασ*αι ο�κ vβο8λετο. τ2ν κατηγ,ρBν ο|ν
κατεπειγ,ντBν τ�ν βασιλωα κα+ σαφ� <ποδεικν8ντBν τ� κατηγο-
ρημωνα, 7ρεψν%σα« ? βασιλε>« κα+ <λη*� τα4τα εhναι <ναμα*�ν ;μελλε
το4τον κατασξ�ν <νετ&ζειν. ? δ" το4το προγνο>« ξρ�ται φψγK κα+
τ3ν Μονοκ&στανον λεγομωνην καταλαβ�ν <ποκε:ρεται μοναξ,«. 43

πωφεψγε δ" κα+ ΚBνσταντ.νο« ? το4 Β,ηλα, ? τ�« τραπωζη« ο@κε.ο« κα+

310

315

320

325

§ 39: 19.4.925 § 40: 15.5.925 314 i.e. a. 912–925 § 41: mense Aug. a. 925 § 42: mense Oct.
a. 925

§ 40: cf. ps.-Sym. 739.13–16 § 41: cf. ps.-Sym. 739.16–17 § 42: cf. ps.-Sym. 739.17–19 § 43:
cf. ps.-Sym. 739.19–740.1

TL G[m] EH a § 42 TL G[m] H

309 post Zγια add. σ8γγελον ? βασιλε>« προεξειρ:σατο E 310 το4 (το4 α�το4 H) μην�«
om. G E (quod singularia mss. e m exhib.) post 7τ:μησεν add. στωχα« eBμαν�« το>« ψNο>«
α�το4 7ν τK μεγ&λL 7κκλησ:E H 310–11 κα+ παραδψναστε8οντα om. G 311 κα+ om. G
311–12 mστε – τινBν om. G E (quod exhib. m) 311 δι5 α�τ� : δι� L 312 Μαy8 – ιε' : μην+
δ" μαyB E 313 ιγ' : γ G νικ,λαο« ? πατρι&ρξη« H κρατ%σα« : Nερατ%σα« E 314

α�το4 – το4 πατριαρξε:οψ (το4 πατριαρξε:οψ om. G) : <ναβ&ση E 315 Γαλακριν2ν
(sic m) : γαλακρην2ν T L : γαλακρ:νBν G : γαλαγκρην2ν H 316 μην+ α�γο8στB E
κα*:σταται : κ&*ηται E 317 �π%ρξεν E κατηγορι*ε+« H 319 Κοσμ» post δρ,μοψ transp.
G 320 α�τ^ – Vνεκεν : α�το4 H (vide introd. III.3.1.1) 321 προωρξεσ*αι (προωρξεσ*αι/
προσωρξεσ*αι m) : προσωρξεσ*αι G 323 ? βασιλε>« πρ�« α�τ�ν G 323–24 ’ ΡBμαν,« –
vβο8λετο om. G 324 κατηγ,ρBν : κατηγορο8ντBν H 325–26 κα+ – κατηγορημωνα
om. G 326 μα*�ν L G m 328 λεγομωνην μονοκ&στανον G fort. scrib. λεγομωνην !μο-
ν3ν" (cf. ps.-Sym. 739.20: 7ν τK τ�« Μονοκαστ&νοψ <ποκε:ρεται μονK) (vide etiam ind. grae-
citatis s.v. ellipsis nominis substantivi et introd. III.3.1.1) 329 Β,ηλα (β,ι-/βοy- m) : β,\λα L :
βοyλα ut vid. H
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φ:λο« cν α�τ^, κα+ τ�ν 5Ολψμπον καταλαβ�ν τ� μοναξικ�ν σξ�μα
7νδ8εται. 7δεδο:κει γ�ρ κα+ α�τ,«, Zτε σψμμ8στη« τψγξ&νBν το4 μψσ-
τικο4 κα+ τ2ν <πορρητοτωρBν α�το4 κοινBν,«. τ�ν δ" πατρ:κιον
Κοσμ»ν 7ν τ^ ’rρολογε:8 το4 παλατ:οψ τ8χα« ? βασιλε>« διεδω=ατο.
προβ&λλεται δ" <ντ+ το4 μψστικο4 5 ΙB&ννοψ Υεοφ&νην πρBτοβεστι&-
ριον παραδψναστε8οντα. 44 7γωνετο δ" τ� τηνικα4τα κα+ σεισμ�«
φοβερ�« 7ν τ^ τ2ν ΥρEκησ:Bν *ωματι κα+ ξ&σμα γ�« μωγα κα+ κατα-
πληκτικ,ν, mστε πολλ� ξBρ:α κα+ 7κκλησ:α« α�τ&νδροψ« καταπο*�-
ναι. 45 Μαy8 δ" μην+ ε@κ&δι Ψβδ,μL, πωντε κα+ δεκ&τL @νδικτι2νο«,
Σψμε�ν ? 9ρξBν Βοψλγαρ:α« 7τελε8τησεν, Πωτρον ψN�ν α�το4 προ-
βαλ,μενο« 9ρξοντα, Yν 7κ τ�« δεψτωρα« α�το4 ;σξε γψναικ,«, τ�« <δελ-
φ�« ΓεBργ:οψ το4 Σοψρσο8βοψλη, Yν κα+ 7π:τροπον το.« Ψαψτο4 παισ+ν
? Σψμε�ν καταλωλοιπεν. Μιξα3λ δ" τ�ν 7κ τ�« προτωρα« α�το4 γεν,με-
νον γψναικ�« <πωκειρε μοναξ,ν. 5 ΙB&ννη« δ" κα+ Βενιαμ:ν, οN το4 Πωτροψ
<δελφο:, ;τι στολK 7κοσμο4ντο βοψλγαρικK. 46 τ� κ8κλ8 ο|ν ;*νη τ3ν
το4 Σψμε�ν μα*,ντα τελεψτ%ν, οS τε ΞρBβ&τοι κα+ οN λοιπο+ 7κστρα-
τε8ειν κατ� Βοψλγ&ρBν 7βοψλε8οντο. λιμο4 δ" μεγ:στοψ σ>ν <κρ:δι
τ� βοψλγαρικ�ν ;*νο« @σξψρ2« 7κπιωζοντο« 7δεδ:εσαν μ"ν κα+ τ3ν τ2ν
9λλBν 7*ν2ν ;φοδον, 7δεδ:εσαν δ" πλωον τ3ν τ2ν ’ΡBμα:Bν 7πωλεψσιν.
βοψλ3ν ο|ν ποιησ&μενοι κατ� ’ΡBμα:Bν 7κστρατε8οψσιν κα+ 7ν Μακε-
δον:E καταλαμβ&νοψσιν, φ,βον, Q« ε@κ,«, το.« ’ΡBμα:οι« 7μποι%σοντε«.
47 ;πειτα μα*,ντε«, Hτι μωλλει κατ 5 α�τ2ν ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« 7κστρα-

330

335

340

345

350

§ 44: terrae motus a. 926 vel ineunt. a. 927 (Grumel 1958, p. 479) § 45: 27.5.927 § 46: ca. a. 927

§ 44: cf. ps.-Sym. 740.1–3 § 45: cf. ps.-Sym. 740.4–14 § 46: cf. ps.-Sym. 740.14–19 § 47–48:
cf. ps.-Sym. 740.19–741.8

TL G[m] H a § 44 TL G[m] EH 340 ab Yν TL G[m] H

330 5Ολψμπον : Hλψπον T : bλιμβον H 332 κα+ om. H  post πατρ:κιον add. κα+ G 333

το4 παλατ:οψ om. G 334 το4 om. H @B&ννην H 334–35 post πρBτοβεστι&ριον add. κα+
G 335 τ� om. E κα+ om. E 336 *ρακOBν G 336–37 κα+ καταπληκτικ,ν (κατ&-
πληκτον G) om. E 337 7κκλησ:αι E 337–38 καταπτB*�ναι E H 338 ε@κ&δι – πωντε
κα+ δεκ&τL @νδικτι2νο« (@νδικτι2νο« ε L : @νδικτι2νο« ιε m) om. E 339 ? om. T Βοψλ-
γαρ:α« : τ2ν βοψλγ&ρBν E 7τελε8τα G 339–40 προβαλλ,μενο« T G m H 340 ;σξεν
α�το4 T L 341 το4 om. T L 341–42 το.« – Σψμε�ν (sic m) : ? σψμε�ν το.« Ψαψτο4 παι-
σ+ν H : non adhib. G 342–44 Μιξα3λ – βοψλγαρικK om. G 342–43 α�το4 γεν,μενον
(γεν,μενο« m: γεν,μενον om. H : non adhib. G) : α�τ2 γεν,μενον T 344 κ8κλB*εν H
345 μα*,ντε« m H οS τε – λοιπο+ om. G 346 7βο8λοντο m H μεγ:στοψ om. G m
<κρ:σι G m 347 @σξψρ2« om. G 347–48 7δεδ:εσαν – 7*ν2ν ;φοδον (sic m : ;φοδον 7*ν2ν
H : non adhib. G) om. T (homoearcton) 347–48 μ"ν – πλωον om. G 349 βοψλ3ν : 7κβοψλ3ν
T (e quo 7κ add. T2) post ’ ΡBμα:Bν add. α�το+ L 349–50 post Μακεδον:E add. Hτι τ&ξο« L
350 φ,βον – 7μποι%σοντε« (sic m : -αντε« T L) om. G
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τε8ειν, <ποστωλλοψσι Πωτρο« τε κα+ ΓεOργιο« κρψφ:B« τιν� μοναξ�ν Κα-
λοκ8ριν Wνομαζ,μενον, τ^ γωνει 5Αρμενι&κBν, ξρψσοβο8λλιον 7πιφερ,με-
νον. διηγ,ρεψε δ" τ� 7ν α�τ^, Q« τ3ν μετ� ’ΡBμα:Bν ε@ρ%νην
<σπ&ζονται κα+ πρ,*ψμοι τα8τL σψν*ωσ*αι ε@σ:ν, ο� μ,νον δω, <λλ5 εi γε
βο8λονται, κα+ γαμικ�ν ποι�σαι σψν&λλαγμα. τ�ν τοιο4τον ο|ν μονα-
ξ�ν ? βασιλε>« <ποδε=&μενο« <σμενωστατα παρεψ*> <πωστειλε μετ�
δρ,μBνο« 7ν Μεσημβρ:E τ�ν μοναξ�ν Υεοδ,σιον, τ�ν 5Αβο8κην, κα+
Βασ:λειον κληρικ,ν, τ�ν ’Ρ,διον, τ� ε@« ε@ρ%νην σψλλαλ�σαι το.« Βοψλ-
γ&ροι«. οN δ" παραγεν,μενοι κα+ τ� ε@κ,τα σψλλαλ%σαντε« 7=�λ*ον Zμα
Στεφ&ν8 Βοψλγ&ρ8 δι� τ�« =ηρ»«. bπισ*εν δ" α�τ2ν κατωλαβε κα+
ΓεOργιο« ? Σοψρσο8βοψλη«, κα+ παραγεν,μενοι 7ν ΚBνσταντινοψπ,λει
τ3ν ε@ρ%νην 7σπε:σαντο κα+ σψν&λλαγμα μετ� το4 βασιλωB« ποι�σαι
aτ%σαντο. 48 *εασ&μενοι δ" τ3ν *ψγατωρα Ξριστοφ,ροψ βασιλωB«
Μαρ:αν κα+ μεγ&λB« 7π 5 α�τK <ρεσ*ωντε« ;γραχαν τ^ Πωτρ8 δι�
τ&ξοψ« παραγενωσ*αι, σ8μφBνα ποι%σαντε« πρ,τερον περ+ τ�« γεγο-
νψ:α« ε@ρ%νη«. <πεστ&λη δ" Νικ%τα« μ&γιστρο«, ? σψμπε*ερ�« ’ΡBμανο4
βασιλωB«, �παντ�σαι κα+ <γαγε.ν Πωτρον μωξρι τ�« π,λεB«. το4 Βοψλ-
γ&ροψ ο|ν Πωτροψ καταλαβ,ντο« τρι%ροψ« ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« 7πιβ�«
7ν Βλαξωρναι« παρεγωνετο κα+ τ�ν Πωτρον Q« α�τ�ν <φικ,μενον 7*ε&-
σατ, τε κα+ κατησπ&σατο. 7πε+ δ" <λλ%λοι« τ� ε@κ,τα σψνBμ:λησαν,
�πογρ&φονται τ& τε σ8μφBνα τ�« ε@ρ%νη« κα+ τ� γαμικ� σψναλλ&γμα-
τα, μεσολαβο4ντο« 7ν το8τοι« κα+ νοψνεξ2« διεψ*ετο4ντο« τ� μετα=>
’ΡBμα:Bν τε κα+ Βοψλγ&ρBν το4 πρBτοβεστιαρ:οψ Υεοφ&νοψ«.
49 Wγδ,L δ" το4 5ΟκτBβρ:οψ μην�« 7=�λ*εν ? πατρι&ρξη« Στωφανο« Zμα
Υεοφ&νει πρBτοβεστιαρ:8 κα+ Μαρ:E, τK το4 βασιλωB« Ξριστοφ,ροψ
*ψγατρ:, κα+ π&σL τK σψγκλ%τ8 ε@« τ�ν να�ν τ�« �περαγ:α« Υεοτ,κοψ,
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375 8.10.927

§ 49: cf. ps.-Sym. 741.8–11

TL G[m] H

352 Πωτρο« : πωτρον G : πωτρο«/πωτρο« m γεOργιον G : γεOργιο«/γεOργιον m 353

Wνομαζ,μενον : τιν� Wν,ματι H 5Αρμενι&κBν : <ρμεν:ακον G : <ρμενιακ,ν L m H 354

διηγ,ρεσαι H 355 κα+ – ε@σ:ν om. G τα8τL : τα8την H 355–56 δω – βο8λονται : <λλ�
G  356 ποι%σασ*αι H 359 Βασ:λειον : βασιλικ�ν G m τ� ε@« : τ3ν G λαλ�σαι H
362 γεOργιον G ? om. T m σωρβοψλι« H 363 7σπε:σαντο : 7πε:σαντο T : 7ποι%σαντB
H 363–64 κα+ – aτ%σαντο om. G 364 *ψγατωραν H βασιλωB« om. L 366–68 σ8μ-
φBνα – π,λεB« om. G 367 σψμπε*ερ�« (sic m) : σψμπεν*ερ�« L H : non adhib. G
369 τρι%ροψ« : fort. τρι%ρει« G 370 Q« α�τ�ν <φικ,μενον om. G 370–71 7*ε&σατ, τε :
7*ε&σατο τ,τε T 371 <λλ%λοψ« T L 372 γρ&φοντα G τε om. T G (quod exhib. m)
373–74 μεσολαβο4ντο« – Υεοφ&νοψ« om. G 373 τ� om. H 376 ξριστοφ,ροψ βασιλωB«
H (βασιλωB« om. m)
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τ�ν τ�« Πηγ�«, κα+ ε�λ,γησε Πωτρον τε κα+ Μαρ:αν κα+ το>« νψμφικο>«
στεφ&νοψ« τα.« α�τ2ν 7πω*ηκε κεφαλα.«, παρανψμφεψ,ντBν Υεοφ&νοψ«
πρBτοβεστιαρ:οψ κα+ ΓεBργ:οψ Σοψρσο8βοψλη. λαμπρ»« δ" κα+ πολψ-
τελο4« γεγονψ:α« τραπωζη« κα+ π&ντBν τ2ν ε@*ισμωνBν το.« γ&μοι« φαιδ-
ρ2« 7πιτελεσ*ωντBν ε@σ�λ*ε Υεοφ&νη« πρBτοβεστι&ριο« Zμα Μαρ:E
τK *ψγατρ+ το4 βασιλωB« Ξριστοφ,ροψ 7ν τK π,λει. τK τρ:τL δ" το4
γ&μοψ JμωρE 7πο:ησεν ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« ε�Bξ:αν λαμπρ�ν 7ν τK
τ2ν Πηγ2ν <ποβ&*ρE, περικοσμ%σα« α�τ3ν �φ&σμασι σηρικο.«, παρ5
α�τK τK <ποβ&*ρE το4 βασιλικο4 δρ,μBνο« Ψστηκ,το«, ;ν*α σψνεισ-
τι&*η ’ΡBμαν�« Πωτρ8 Βοψλγ&ρ8 Zμα ΚBνσταντ:ν8 γαμβρ^ κα+
Ξριστοφ,ρ8 ψN^. 50 τ2ν δ" Βοψλγ&ρBν ;νστασιν ο� μικρ�ν ποιη-
σαμωνBν πρ,τερον ε�φημισ*�ναι Ξριστοφ,ρον, εh* 5 οAτB« τ�ν ΚBνσταν-
τ.νον, �πε.=ε τK 7νστ&σει το8τBν ? βασιλε>« ’ΡBμαν,«, κα+ γωγονεν,
Hπερ aτ%σαντο. 51 7πειδ3 δ" π&ντα τ� 7π+ το.« γ&μοι« σψνετελωσ*η-
σαν, ;μελλε δ" Μαρ:α _δη τ3ν πρ�« Βοψλγαρ:αν σ>ν τ^ <νδρ+ Πωτρ8
?δε8ειν, οN τα8τη« γονε.« μωξρι το4 ’Εβδ,μοψ σψνε=�λ*ον α�τK Zμα
Υεοφ&νει πρBτοβεστιαρ:8, κα+ σψνεστια*ωντε« 7κε.σε Πωτρ8, 7πειδ3
<πα:ρειν ;μελλε, περιξψ*ωντε« τK *ψγατρ+ κα+ πολλ� καταξωαντε«
δ&κρψα, κα+ Hσα ε@κ�« 7π+ στερ%σει σπλ&γξνοψ περιπο*%τοψ, τ,ν τε
Ψαψτ2ν γαμβρ�ν <σπασ&μενοι κα+ τα8την τα.« το8τοψ ξερσ+ παρα*ωμε-
νοι 7ν το.« βασιλε:οι« �πωστρεχαν. Μαρ:α δ" βοψλγαρικα.« παραδο*ε.σα
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395

§ 50: fort. 10.10.927 (Kresten/Müller 1995, p. 37)

§ 50: cf. ps.-Sym. 741.11–13 § 51: cf. ps.-Sym. 741.13–15

TL G[m] H

378 τ�ν om. L τε om. m H 378–80 κα+ ter. – Σοψρσο8βοψλη om. G 379 Ψαψτ2ν H
380 post ΓεBργ:οψ add. το4 H (non add. m) : non adhib. G Σοψρσο8βοψλη (sic m : -ι T) :
σοψρβο8λη H 383 τK pr. om. H Ξριστοφ,ροψ om. G τK ter. om. L H 384–85

ε�Bξ:αν – <ποβ&*ρE : <ποβ&*ρα« οϊση« 7ν τK πηγK 7ν α�τK ε�Bξ:αν λαμπρ&ν H 385–88

περικοσμ%σα« – ψN^ om. G 385–86 περικοσμ%σα« – Ψστηκ,το« : το4 βασιλικο4 δρ,μBνο«,
περικοσμ%σα« α�τ3ν �φ&σμασι σηρικο.« m 389 ε�φημισ*�ναι (sic m) : ε�φημη*�ναι T L
τ�ν om. G H (m: etiam om. nonnulla mss.) 390 �πε.=ε : �πωδει=ε T το8τBν (sic m) : το4τον
H : om. G ’ ΡBμαν,« om. G 391 7π+ : 7ν G 392 δ" Μαρ:α _δη : μαρ:α G σ>ν τ^ <νδρ+
Πωτρ8 : ?δ�ν G 393 σψνε=�λ*ον (sic m) : σψνε=�λ*εν G : 7=�λ*ον H 393–95 Zμα – ;μελλε
om. G 394–403 7πειδ3 (sic m : 7πε+ δ" H : non adhib. L G) – <ναρ:*μητον : οN μ"ν βο8λγαροι
τ3ν 7π+ τ� ο@κε.α ?δ�ν <πlεσαν ξα:ροντε«, με* 5  Ψαψτ2ν τ3ν το4 βασιλωB« ξριστοφ,ροψ
;ξοντε« *ψγατωρα μαρ:ανC ? δ" βασιλε>« eBμαν�« Zμα το.« σ>ν α�τ^, 7ν τK π,λει �πωστρε-
χενC ο�δ"ν jττον κα+ α�τ�« ε�φραιν,μενο« 9φροντι« <π� τ2ν βοψλγαρικ2ν πολωμBν γεν,-
μενο« L 395 περιξψ*ωντBν G καταξωαντε« : καταξωαντα G : καταξωοντε« H  396 δ&κραα
T Hσα : Q« G περιπο*%τοψ : πεπο*ημεν2 G τ,ν τε : κα+ τ�ν H 397 Ψαψτ2ν : α�τ�ν/
α�τ2ν m : om. G 397–98 περι*ωμενοι G
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ξερσ+ν τ3ν 7π+ Βοψλγαρ:αν <πlει, ξα:ροψσ& τε Zμα κα+ λψποψμωνηC λψ-
ποψμωνη μων, 7φ5 οU« γονωBν φιλτ&τBν 7στωρητο κα+ βασιλε:Bν οiκBν κα+
σψνη*ε:α« τ2ν γωνει προσηκ,ντBν, ξα:ροψσα δω, οU« βασιλε. προσ-
ηρμ,σ*η <νδρ+ κα+ δωσποινα Βοψλγ&ρBν προσηγορε8*η. <πlει το:νψν
πλο4τον 7πικομιζομωνη παντοδαπ�ν κα+ <ποσκεψ3ν <ναρ:*μητον.
52 τ,τε δ" κα+ πρωσβει« πρ�« τ�ν βασιλωα ’ΡBμαν�ν 7κ Μελιτην�« πα-
ρεγωνοντο ε@ρηνικ�« σπονδ�« ποι�σαι 7π+ τ� π&κτα παρωξειν. μετ 5 ο�
πολ> δ" κα+ 5Απ,ξαχ, ? το4 5Αμερ ;κγονο«, <μηρ»« cν Μελιτην�«, κα+
5Απολασ&*, στρατηγ�« ε�γενωστατ,« τε κα+ πλο8σιο« cν 7ν ΜελιτηνK,
παρεγωνοντο. <ποδεξ*ωντε« ο|ν μετ� τ�« προσηκο8ση« τιμ�« παρ�
’ΡBμανο4 κα+ σ8μφBνα ε@ρ%νη« ποι%σαντε« �πωστρεχαν ε@« τ� iδια. ;κ-
τοτε δ" σψνε=εστρ&τεψον το.« ’ΡBμα:οι« κατ� τ2ν ?μοφ8λBν 5Αγαρην2ν
;ν τε το.« 7πινικ:οι« σψνεισ%ρξοντο το.« ’ΡBμα:οι« 7ν τK π,λει α@ξμαλO-
τοψ« 9γοντε« 5Αγαρηνο8«, Hπερ dν *αψμαστ�ν κα+ παρ&δο=ον κα+ δε.γ-
μα τ�« τ2ν <*ωBν 5Αγαρην2ν δψστψξ:α«. 53 τελεψτ%σαντο« δ"
το4 5Απ,ξαχ, <νδρ�« φρον:μοψ κα+ σψνετο4, διωλψσαν τ3ν ε@ρ%νην οN τ3ν
Μελιτην3ν κατοικο4ντε«. 7κστρατε8οψσιν ο|ν κατ 5 α�τ2ν H τε δομωστι-
κο« τ2ν σξολ2ν 5 ΙB&ννη« ? Κοψρκο8α« μετ� τ2ν *εμ&τBν κα+ τ2ν
ταγμ&τBν κα+ ? Μελ:α« μετ� τ2ν 5Αρμεν:Bν, κα+ πολλ�« προνομ�«
κα* 5 Ψκ&στην ποιο8μενοι κα+ τα.« σψνεξωσιν 7πιδρομα.« α@ξμαλBτ:ζοντε«
το8τοψ« κα+ λη\ζ,μενοι ε@« τοσα8την στωνBσιν τ3ν Μελιτην3ν
περιωστησαν, mστε α�τ3ν σψντομOτατα 7κπορ*�σαι κα+ VB« 7δ&φοψ«
καταστρωχαιC ο� μ,νον δ" τα8την, <λλ� κα+ τ�« ?μ,ροψ« α�τK π,λει«
κα+ ξOρα«, πολψφ,ροψ« τε οϊσα« κα+ πιοτ&τα« κα+ οSα« πολλ�«

400

405

410

415

420

§ 53: ab a. 931; postremo capta est Melitene a Byzantinis 19.5.934

§ 52: cf. ps.-Sym. 741.16–742.1 § 53: cf. ps.-Sym. 742.1–8

TL G[m] H

399 <πlει : <πε:η T H : <π:η(-:ει) m 399–403 ξα:ροψσ& – <ναρ:*μητον om. G
400 7στωρητο : 7στωρηται m : �στερε.ται H 401 σψνη*2ν H 401–02 προσορμ:σ*ει T
402 <πlει Bekker Tafel (vide etiam introd. III.3.1.1) : <πε:η T : <π:η(-:ει) m : <πε:ει H : non ad-
hib. L G 403 παντοδαπ2ν T 405 7π+ τ� (τ2 T) – παρωξειν om. G π&κτα (π&ξ*α T)
παρωξειν : παρωξειν π&κτα L 406 δ" κα+ om. G Zμερ T ;γγονο« H 407 τε om. G 7ν
ΜελιτηνK : 7κ μελιτην�« m H 408 παρεγωνοντο (sic m) : παρεγωνετο G H 409–13 ;κτο-
τε – δψστψξ:α« om. G 410 σψνε=εστρ&τεψον (sic m) : 7κστρ&τεψον H : non adhib. G
411 σψνεισ%ρξοντο : σψνε=%ρξοντο m : σψν%ρξοντB H : non adhib. G 414 <π,ξαμχ H
post ε@ρ%νην add. Rν L 414–15 οN – κατοικο4ντε« om. G 415 ο|ν : δ" G 416–17 τ2ν
*εμ&τBν κα+ τ2ν ταγμ&τBν (sic m) : τ2ν ταγμ&τBν κα+ τ2ν *εμ&τBν L H : κα+ τ2ν
*εμ&τBν G 417–19 πολλ�« – λη\ζ,μενοι om. G 418 σψνεξωσιν (sic m) : σψνεξα.« H : non
adhib. G 421–23 ο� μ,νον – προσ,δοψ« om. G
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παρωξειν προσ,δοψ«. τα8την ο|ν τ3ν Μελιτην3ν ε@« κοψρατBρ:αν <πο-
καταστ%σα« ? βασιλε>« πολλ�« ξιλι&δα« ξρψσ:οψ κα+ <ργψρ:οψ 7κε.*εν
δασμοφορε.σ*αι 7τησ:B« πεπο:ηκεν. 54 κατηγορ%*η δ" Νικ%τα«, μ&γισ-
τρο« κα+ πεν*ερ�« Ξριστοφ,ροψ βασιλωB«, Q« �ποτι*ωμενο« α�τ^ κατ�
το4 @δ:οψ γενωσ*αι πατρ�« κα+ τ�« βασιλε:α« α�τ�ν 7=ε2σαι. το4τον ο|ν
7=αγαγ,ντε« τ�« π,λεB« <πωκειραν μοναξ,ν, �περορ:σαντε« 7ν τ^ Ψαψ-
το4 προαστ:8. 55 μην+ δ" 5 Ιοψλ:8 Wκτ� κα+ δεκ&τL, @νδικτι2νο« «',
τελεψτg Στωφανο« πατρι&ρξη«, πατριαρξ%σα« ;τη δ8ο κα+ μ�να« ια'.
56 Δεκεμβρ:8 δ" μην+ τωσσαρε« κα+ δεκ&τL 9γοψσι Τρ8φBνα μοναξ,ν, 7ν
τ^ 5Οχικ:8 μον&ζοντα, 7π 5 ε�λαβε:E κα+ 4γι,τητι μαρτψρο8μενον, κα+
ξειροτονο4σι πατρι&ρξην 7π+ ξρ,ν8 ’ρητ^, μωξρι« }ν ε@« μωτρον Jλικ:α«
φ*&σL Υεοφ8λακτο«, ? ’ΡBμανο4 το4 βασιλωB« ψN,«, Yν ;μελλον πα-
τρι&ρξην ξειροτονε.ν ΚBνσταντινοψπ,λεB«. 57 ε@κ&δι δ" πωμπτL το4
α�το4 μην�« ξειμ�ν <φ,ρητο« γωγονεν, mστε κρψσταλλB*�ναι τ3ν γ�ν
7π+ Jμωρα« ρκ'C H*εν κα+ γωγονε μωγα« λιμ,«, το>« πOποτε γενομωνοψ«
�περβαλλ,μενο«, κα+ *&νατο« 7κ το4δε πολ8«, Q« μ3 δ8νασ*αι το>« ζ2ν-
τα« 7κκομ:ζειν το>« τε*νε2τα«. ? δ" βασιλε>« ’ΡBμαν�« τ3ν <φ,ρητον
7κε:νην β:αν κατανο%σα« <=:αν τ�« α�το4 σψμπα*ο4« κα+ 7λε%μονο«
φ8σεB« πρ,νοιαν 7ποι%σατο, πολλα.« 7λεημοσ8ναι« τ3ν 7κ το4 λιμο4
παραμψ*ησ&μενο« ;νδειαν, <νωφρα=ω τε *ψρ:σι κα+ σανιδOμασι τ�« τ2ν
7μβ,λBν στο&«, Q« μ3 τ3ν ξι,να κα+ τ� χ4ξο« 7κε.*εν 7πεισιωναι το.«

425

430

435

440

§ 55: Stephanus patriarcha fuit 29.6.925–18.7.927 (de indictione cf. infra in app. critico) § 56:
14.12.927 § 57: 25.12.927

§ 54: cf. ps.-Sym. 742.9–12 § 55: cf. ps.-Sym. 742.13–14 § 56: cf. ps.-Sym. 742.14–743.10
§ 57–59: cf. ps.-Sym. 743.11–744.10

TL G[m] H a § 55 TL G[m] EH

425 δασμοφορε.σ*αι (sic m) : δεσμοφροψρε.σ*αι G : δεσμοφορε.σ*αι H 426 post Ξρισ-
τοφ,ροψ add. το4 L 427 α�τ�ν : α�τ2ν T ο|ν om. L 428–29 �περορ:σαντε« – προ-
αστ:8 om. G 428 7ν om. T 428–29 ε@« τ� Ψαψτο4 προ&στειον L 429 δ" om. E Wκτ�
κα+ δεκ&τL om. E «' («η« E H) : fort. falso (vide introd. III.3.1.1) 430 πατριαρξ%σα« (πα-
τρι&ρξη T : πατριαρξε8σα« H : ποι%σα« m) – ια' om. G δ8ο : δ 1ψοκα:δεκα E : ιβ H κα+ om.
T 431 δεκεψρ:B E τωσσαρε« κα+ δεκ&τL om. G 431–32 7ν τ^ 5Οχικ:8 (?χικ:B T) μον&-
ζοντα om. G 433 πατρι&ρξη T 7π+ ξρ,ν8 eητ^ om. G 433–34 μωτρον Jλικ:α« φ*&σL
(φ*»σει T : φ*&σL/φ*&σει m) : μωτρα φασ� E : μωτρον φ*&σει Jλικ:α« H 434 ’ ΡBμανο4 το4 :
το4 eBμανο4 H : eBμανο4 E ψN,« ante ’ ΡBμανο4 exhib. E 434–35 ;μελλε ξειροτονε.ν πα-
τρι&ρξην E 435–36 ε@κ&δι – μην�« : τ2 ο|ν α�τ2 μην� E 436 γωγονεν <φ,ρητο« ξειμ�ν
E <φ,ρητο« : μωγα« G 437 H*ε H λιμ�« μωγα« 7γωνετο E 437–38 το>« πOποτε (sic m :
ποτ" H) γενομωνοψ« (sic m : γεγενημωνοψ« H) �περβαλλ,μενο« om. G E (quod exhib. m)
438 7κ το4δε (sic m) : 7κ το8τοψ E : 7κ το8τοψ δ" H : om. G Q« : mστε G 440 Ψαψτο4 H
440–41 κα+ 7λε%μονο« φ8σεB« : 7λεημοσ8νη« G 441 πολλ3ν 7λεημοσ8νην E 442 παρα-
μψ*εψσ&μενο« E 7νωφρα=ε L 443 7μβολ2ν E τ3ν : τ�ν G 7πιωναι L
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πωνησιν. τ,τε κα+ τ�« λεγομωνα« 9ρκλα« 7ν π»σι κατεσκε8ασε το.«
7μβ,λοι«, 9ργψρ,ν τε κατ� μ�να το.« 7ν τα8ται« κατακειμωνοι« πωνησι
δ:δοσ*αι διετ&=ατο κα+ τ� μηνια.α τριμ:σια 7ν τα.« 7κκλησ:αι« το.«
πωνησι διανωμεσ*αι, Q« εhναι τ� διδ,μενα το.« τε 7ν τα.« 9ρκλαι«
πτBξο.« κα+ το.« 7ν τα.« 7κκλησ:αι« <ργ8ροψ 7γκεξαραγμωνοψ ξιλι&δα«
ιβ'. 58 ο� μ,νον δ" τα4τα J σψμπα*3« 7κε:νοψ χψξ3 διετ8πBσε τ2ν
πεν%τBν προνοοψμωνη, <λλ� κα+ κα*' Jμωραν τρε.« α�τ^ σψνεσ*:ειν
πωνητα« διετ&=ατο, οp <ν� ~ν 7λ&μβανον ν,μισμα. Τετρ&δL δ" κα+ Πα-
ρασκεψK τρε.« πωνητε« μοναξο+ το8τ8 σψν%σ*ιον, τ� τετψπBμωνον
λαμβ&νοντε« Vκαστο« ν,μισμα. Hπερ δ" 7ν το.« μοναστηρ:οι« εiB*ε γ:νε-
σ*αι, mστε 7ν τ^ καιρ^ <ναγινOσκειν τ�« Ψστι&σεB«, το4το κα+ α�τ�«
7πο:ει, διπλ�ν Ψαψτ^ κα+ το.« δαιτψμ,σι τ3ν τρ&πεζαν παρατι*ε:«, mστε
τ� μ"ν σ2μα τρωφεσ*αι τK σψν%*ει τροφK, τ3ν δ" χψξ3ν τK καταλλ%λ8
τ2ν λ,γBν 7πεντρψφ»ν JδονKC οU« 7κε.νο« 7πιμελ2« προσωξBν τ�ν νο4ν
κατεν8σσετο τ3ν χψξ3ν κα+ πολλ�« δακρ8Bν vφ:ει πηγ&«. 59 τ3ν δ"
π:στιν, Hσην 7κωκτητο πρ�« π&ντα« μ"ν μοναξο8«, μ&λιστα δ" το>« 7π+
4γιBσ8νL διαβο%τοψ« κα+ ε�λαβε:E, τ:« }ν διηγ%σαιτο; ο�κ 7*ε&σατο
γ&ρ ποτε μοναξ�ν <ρετ�« <ντεξ,μενον, �τινι τ�« Ψαψτο4 πρ&=ει« σ>ν
πολλο.« ο�κ 7=ηγ,ρεψσε δ&κρψσι. πιστ,τατο« δ" cν κα+ Wρ*οδο=,τατο«
π&σα« τ�« τ�« π,λεB« 7κκλησ:α« πωπλοι« διαφανωσι κα+ φBταγBγ:αι«
λαμπρ2« κατεκ,σμει κα+ κατεφα:δρψνεν. <λλ� κα+ το.« 7ν το.« bρεσι μο-
ναξο.«, τ^ τε 5Ολ8μπ8 κα+ τ^ Κψμινg κα+ τK ΞρψσK κατονομαζομωνL
πωτρE κα+ τ^ το4 Βαραξα:οψ bρει, ο� διωλιπεν 7τησ:οψ« ’ρOγα« 7=απο-
στωλλBν κα+ φροντ:ζBν το8τBν κα+ προνοο8μενο« κα+ το>« Wνομασ-
το>« 7π+ πρ&=ει κα+ *εBρ:E μετακαλο8μενο« Q« α�τ�ν κα+ τ2ν ε�ξ2ν

445

450

455

460

465

TL G[m] EH 453 ab Hπερ TL G[m] H

445 <ργ8ριον G τε : bντι E μ�ναν L το.« : το>« H 7ν τα8ται« (sic m) : 7ντα4*α G : 7ν
α�τα.« H κατακειμωνα« E 446 post μηνια.α (μηνια.α m : μηνα:α T E (vide introd.
III.3.1.1)) add. κα+ H  τριμ:σια (sic m) : τριμ%σια T E H 447 διανε:μεσ*αι ut vid. H
447–49 Q« – ιβ' om. E 447 το.« τε : τ& τε H 448 το.« 7ν om. H κεξαραγμωνοψ L
449–50 τα4τα – προνοοψμωνη (προνοοψμωνην T) om. E 450–51 πωνητα« σψνεσ*:ειν α�τ2
E 451–52 οp – τετψπBμωνον om. E 451 Τετρ&δL (τετρ&δL/δ m) : δ G : τετ&ρτL E :
Τετρ&δι Bekker Tafel (sic cap. 131.23) 452 το8τ8 : το4το T H : om. m 453 λαμβ&νοντε«
Vκαστο« (Vκαστο« om. G H (quod exhib. m)) ν,μισμα : κα+ λαμβ&νοντε« Vκαστο« νομ:σματα
κα+ 7λεημον2ν 7=ωρξονται E 456–58 τ3ν δ" χψξ3ν (τ� δ" χψξ� H) – χψξ3ν : τ3ν δ" χψ-
ξ3ν κατεν8σσετο G 456 τK alt. : τ3ν T 458 κατ�νο:σετB H 458–60 τ3ν alt. –
διηγ%σαιτο om. G 459 post μ"ν add. το>« H (non add. m : non adhib. G) 461 τεξ,μενον T
462 7=εγ,ρεψαι H πιστ,τατο« – Wρ*οδο=,τατο« om. G  463 π&σα« τ�« τ�« : π»ση«
τα8τ�« ut vid. T τ�« π,λεB« om. ut vid. G (non certe vid.) 464 7ν το.« om. G 465 Κψ-
μινg : κψμην»ι ut vid. G : κψμηνg m 465–66 κα+ alt. – πωτρE om. G 466 τ^ om. H βρα-
ξα:οψ T e,γα« G m H 466–71 7=αποστωλλBν – eOγα« om. G (homoeotel.) 467–68 post
Wνομαστο>« add. δ" H (non add. m : non adhib. G) 468 Q« : ε@« m : dν πρ�« H : non adhib. G
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α�τ2ν τ�« ε�λογ:α« τρψγ2νC ο� μ,νον δω, <λλ� κα+ το.« δι� τ�ν Υε�ν
7γκλε:στοι« κα+ Ψαψτο>« 7ν στενBτ&τοι« ο@κ:σκοι« κα*ε:ρ=ασι κα+ π»σι
το.« μοναστηρ:οι« τ�« 7τησ:οψ« ’ρOγα«, 6« διετ8πBσεν, ο� διωλιπεν 7πι-
ξορηγ2ν. τα4τα Q« 7κ πολλ2ν Wλ:γα τ2ν <πε:ρBν α�το4 κατορ-
*Bμ&τBν κα+ 7λεημοσψν2ν διε=%λ*ομεν. 60 Πωτρ8 δ" τ^ Βοψλγ&ρ8
7πω*ετο 5 ΙB&ννη« ? <δελφ�« α�το4 μετ� κα+ ΨτωρBν μεγιστ&νBν το4
ΣψμεOν, κα+ φBρα*ωντBν α�τ2ν ? μ"ν 5 ΙB&ννη« τ8πτεται κα+ 7γκλε:εται
φψλακK, οN δ" λοιπο+ τιμBρ:αι« ο� τα.« τψξο8σαι« �ποβ&λλονται. τα4τα
δ" δ�λα ποι%σαντο« Πωτροψ τ^ βασιλε. ’ΡBμαν^ <πωστειλεν ? βασιλε>«
τ�ν μοναξ�ν 5 ΙB&ννην, Y« 7γεγ,νει ’ρα:κτBρ, προφ&σει μων, Q« ποι�σαι
<λλ&γιον τ2ν κρατοψμωνBν α@ξμαλOτBν, τK δ" <λη*ε:E 5 ΙB&ννην κα-
τασξε.ν κα+ 7ν ΚBνσταντινοψπ,λει <γαγε.νC Y δ3 κα+ γωγονενC ε@σελ*�ν
γ�ρ Zμα τ^ 5 ΙB&ννL 7ν πλο:8 <π� Μεσημβρ:α« dλ*εν 7ν τK π,λει, κα+
μετ 5 ο� πολ> το8τοψ τ� μοναξικ�ν σξ�μα <πορρ:χαντο« κα+ γψνα.κα
7πιζητ%σαντο« δωδBκεν α�τ^ ? βασιλε>« οhκον κα+ κτ%ματα π&μπολλα
κα+ γψνα.κα 7κ τ�« α�το4 πατρ:δο« τ�« τ2ν 5Αρμενι&κBν ?ρμBμωνην
γ&μον τε λαμπρ�ν 7ν τK το4 κα:σαρο« ο@κ:E πεπο:ηκεν, Ξριστοφ,ροψ
βασιλωB« κα+ 5 ΙB&ννοψ μοναξο4, το4 γεγον,το« ’ρα:κτορο«, παρανψμ-
φεψσ&ντBν. 61 Μαρτ:8 δ" μην+ δεψτωρE JμωρE κοσμ%τη« ;πεσεν 7ν τ^
φ,ρ8 7κ τ2ν 7ν το.« στοιξηδ�ν Nσταμωνοι« 7κε.σε κ:οσιν 7πικειμωνBν κα+
<πωκτεινεν 9νδρα« V=. γωγονε δ" κα+ 7μπρησμ�« μωγα« κα+ φοβερ�« ε@« τ�ν
το4 φ,ροψ ;μβολον πλησ:ον το4 ναο4 τ�« �περαγ:α« Υεοτ,κοψ, mστε
κατακα�ναι τ& τε κηροπBλε.α κα+ τ� γοψν&ρια το4 φ,ροψ μωξρι τ2ν
Χιξ2ν. 62 7τελε8τησε δ" Ξριστοφ,ρο« βασιλε>« μην+ Α�γο8στ8, @νδικ-
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§ 61: 2.3.928 § 62: mense Aug. a. 931

§ 60: cf. ps.-Sym. 744.11–15 § 61: cf. ps.-Sym. 744.16–20 § 62: cf. ps.-Sym. 744.21–23

TL G[m] H a § 62 TL G[m] EH

469 τ�ν om. L 470 οiκοι« L m : non adhib. G 471 e,γα« T m H 471–72 ο� – Wλ:γα om.
G 472 <πε:ρBν α�το4 (sic m) : α�το4 L (fort. sic, sed non certe vid. G) : 7κε:νοψ <πε:ρBν
H 474 7πω*ετο : 7πεβο8λεψσεν H μεγιστ&νBν : βοψλγ&ρBν G 476 φψλακK : εNρκτK
H λοιπο+ om. H 477 δ" om. H πωτρ8 H 478 Y« : Q« T H 481 μεσινβρ:α« T κα+
om. G 482 μετ 5  ο� : με*οψ G το8τοψ : το4τον H 482–84 κα+ – ?ρμBμωνην (?ρμBμωνην
om. G) : Iι κα+ γψνα.κα ? βασιλε>« 7κ τ�« Ψαψτο4 πατρ:δο« τ2ν <ρμενιακ2ν δο>« κα+ οhκον
κα+ κτ%ματα παμπολα 7πιδωδBκε L 484 post πατρ:δο« add. 7κ H 5Αρμενι&κBν : <ρμενια-
κ2ν (L) m H ?ρμBμωνη« H 485–87 Ξριστοφ,ροψ – παρανψμφεψσ&ντBν (sic m : παρα-
νψμφεψ,ντBν H) om. G 487 δεψτωρE (fort. scrib. ΔεψτωρE) JμωρE : JμωρE δεψτωρE L m H
;πεσεν 7ν : 7πωμενεν G 488 7κ τ2ν 7ν το.« στοιξηδ�ν (το.« τειξιδ�ν H) – 7πικειμωνBν : 7ν
το.« 7κε.σε κ:οσιν G 491 κα�ναι H κηροπBλε.α (sic m : G non vid.) : κηροπOλια T : κηρο-
ποψλ:α H γοψν&ρια (sic ut vid. G) : γοψναρ:α T m H 492 Χιξ2ν (sic m) : χψξ2ν L H :
χηξ2ν G post Ξριστοφ,ρο« add. ? L H 492–93 μην+ – δ' (δη« H) om. E
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τι2νο« δ', πολλ� κοχαμωνοψ α�τ�ν το4 πατρ�« Q« _δη ε@« γ�ρα« α�το4
7ληλακ,το« κα+ τ2ν ψN2ν α�το4 ;τι νηπ:Bν bντBνC κα+ 7τω*η τ� λε:χα-
νον α�το4 7ν τK ’ρη*ε:σL μονK το4 πατρ�« α�το4. 63 κατ%γαγον δ"
κα+ Τρ8φBνα πατρι&ρξην Α�γο8στ8 μην:, @νδικτι2νο« γ', τ�ν ’ρητ�ν
ξρ,νον τελωσαντα, κα+ <πελ*�ν 7ν τK @δ:E μονK τελεψτg, ξηρεψσ&ση«
τ�« 7κκλησ:α« ξρ,νον Vνα κα+ μ�να« πωντε δι� τ� τ�« Jλικ:α« <τελ"«
Υεοφψλ&κτοψ, ψNο4 ’ΡBμανο4 βασιλωB«. α�τ�ν γ�ρ ;μελλε πατρι&ρξην,
Q« εiρηται, κα*ιστ»ν. 64 Βασ:λειο« δω τι« Μακεδ�ν πλ&νο« ΚBνσταν-
τ.νον Δο4κα Ψαψτ�ν εhναι 7πιφημ%σα« πολλο>« με* 5 Ψαψτο4 σψνεπ%γετο.
οoτο« σψσξε*ε+« �π� 5Ελεφαντ:νοψ τοψρμ&ρξοψ 7κ το4 5Οχικ:οψ bντο«
_ξ*η 7ν ΚBνσταντινοψπ,λει κα+ �π� Πωτροψ �π&ρξοψ τ�« μι»« <λλο-
τριο4ται ξειρ,«. εhτα καιρο4 λαβ,μενο« καταλαμβ&νει π&λιν τ� 5Οχ:κιον
κα+ ξε.ρα ξαλκ�ν <ντ+ τ�« κοπε:ση« προσαρμοσ&μενο« κα+ σπ&*ην
�περμεγω*η κατασκεψασ&μενο« δι%ρξετο πλαν2ν α|*ι« τ2ν <γψρ-
τεψ,ντBν πολλο8«, Q« α�τ�« εiη ΚBνσταντ.νο« ? το4 Δοψκ,«. 65 ο?«
κα+ σψνεφελκ,μενο« μεγ&λην κατ� ’ΡBμανο4 <νταρσ:αν κινε. κα+ φρο8-
ριον κατασξOν, Y Πλατε.α πωτρα κατονομ&ζεται, π»ν εhδο« 7δOδιμον 7ν
το8τ8 <πω*ετοC <φ5 οo 7=ορμ2ν 7λεηλ&τει κα+ το>« παρατψγξ&νοντα«
προεν,μεψεν. <ποστε:λα« ο|ν ? βασιλε>« στρατ�ν κατ 5 α�το4 α�τ,ν τε
σψνωλαβε κα+ το>« σ>ν α�τ^C Yν κα+ <γαγ,ντε« 7ν τK π,λει <νωκριν,ν τε
κα+ πολλ�« α�τ^ πληγ�« 7πετ:*εσαν το>« σψστασιOτα«, οSτινε« εhεν, ε@-
πε.ν. ? δ" πολλο>« τ2ν 7ν τωλει 7σψκοφ&ντει χεψδ2« Q« σψν,ντα« α�τ^.
μηδ"ν δ" <λη*"« κατ 5 α�τ2ν λωγειν 7=ελεγξ*ε+« 7ν το.« 5Αμαστριανο4 πψ-

495

500

505

510

515

496 mense Aug. a. 931 § 64–65: ca. a. 932

§ 63: cf. ps.-Sym. 744.23–745.3 § 64–65: cf. ps.-Sym. 745.4–14

TL G[m] EH a § 64 TL G[m] H

493–94 πολλ� – bντBν om. G 493 α�τ�ν : α�το.« E 493–94 Q« – bντBν om. E
493 γ%ρα H 494–95 ;τι – α�το4 pr. om. L 494–95 λε:χανον : σ2μα H : non adhib. L
495–96 δ" – γ' : τ�ν πατρι&ρξην τρ8φBνα E 496 κα+ om. G γ' (γη« H) : scrib. δ' (cf. in-
trod. III.3.1.1) 496–97 τ�ν – τελωσαντα om. G 497 <πελ*οντ G 498 ξρ,νον (;το« H) Vν
E 499–500 α�τ�ν γ�ρ (α�τ�ν γ�ρ : Y« α�τ�ν E) – Q« εiρηται (Q« εiρηται om. E), κα*ιστ»ν
om. G 501 δο4καν H εhναι 7πιφημ%σα« : 7πεψφημ%[σα«] G Ψαψτο4 : Ψαψτ�ν H 502

5 Ελεφαντ:νοψ : 7ληφαντ:νοψ L : 7λαφαντ:νοψ H τοψρμ&ρξη H ?χικ:οψ T 503 7π&ρξοψ
m H 504 ?χ:κιον T 505 ξε.ραν T 7κκοπ%σει« H 505–06 κα+ alt. – κατασκεψασ&μενο«
om. T H (homoeotel.) (quod exhib. m) 506–07 α|*ι« τ2ν <γψρτεψ,ντBν om. G 507

ΚBνσταντ.νο« ? το4 : ? το4 κBνσταντ:νοψ το4 H 508–11 κα+ alt. – προεν,μεψεν om. G
508–09 post φρο8ριον add. τι L 511 προσεν,μεψεν H 512 <νωκριναν L 513–14 το>«
σψστασιOτα« (σψστρατι2τα« T : στασιOτα«/στρατιOτα« m : σψστασι&σοντα« H) – ε@πε.ν
om. G 513 οSτινε« : εi τινε« L H 515 δ" om. H <λη*2« H α�τ2ν : α�τ�ν G 7=ελεξ-
*ε+« G
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ρ�« παραν&λBμα γ:νεται. 66 ξειροτονε.ται δ" πατρι&ρξη« ? ’ρη*ε+«
το4 βασιλωB« ψN�« Υεοφ8λακτο« Φεβροψαρ:8 β', @νδικτι2νο« «', το-
ποτηρητ2ν 7κ ’ΡOμη« <νελ*,ντBν κα+ τ,μον σψνοδικ�ν 7πιφερομωνBν
περ+ τ�« α�το4 ξειροτον:α« διαγορε8ονταC οp κα+ τ^ πατριαρξικ^
*ρ,ν8 το4τον 7ν:δρψσαν. 67 J δ" ε@ρημωνη το4 βασιλωB« 7κγ,νη
’ΡBμανο4 Μαρ:α, J γψν3 Πωτροψ Βοψλγ&ροψ, πολλ&κι« 7ν τK π,λει ε@σ-
�λ*εν το4 τ�ν iδιον πατωρα κα+ τ�ν π&ππον α�τ�« 7πισκωχασ*αι. τε-
λεψτα.ον δ" μετ� πα:δBν ε@σ�λ*ε τρι2ν, _δη Ξριστοφ,ροψ το4 πατρ�«
α�τ�« τελεψτ%σαντο«. πλο4τον ο|ν πολ>ν παρ� το4 π&πποψ λαβο4σα
7ντ:μB« �πωστρεχεν. 68 ’ ΡBμαν�« δ" ? βασιλε>« τ^ ψN^ Στεφ&ν8 γψ-
να.κα vγ&γετο, *ψγατωρα ο|σαν το4 Γαβαλ», 7κγ,νην δ" Κατ&κψλα,
5Ανναν bνομα. Zμα δ" τ^ νψμφικ^ στεφ&ν8 κα+ ? τ�« βασιλε:α« α�τ^
στωφανο« 7πετω*ειτο. 69 7γωνετο δ" 7κστρατε:α πρOτη τ2ν Το8ρκBν
κατ� ’ΡBμα:Bν @νδικτι2νο« ζ', 5Απριλλ:8 μην:C οp κα+ καταδραμ,ντε«
μωξρι τ�« π,λεB« 7ληyσαντο π»σαν *ρEκ�αν χψξ%ν. <πεστ&λη ο|ν
? πατρ:κιο« Υεοφ&νη«, ? πρBτοβεστι&ριο« κα+ παραδψναστε8Bν,
μετ 5 α�τ2ν ποι�σαι <λλ&γιονC Y« κα+ *αψμασ:B« κα+ σψνετ2« α�το>«
μετελ*�ν Hσαπερ vβο8λετο, κατεπρ&=ατο, πολλ� παρ5 α�τ2ν 7π+
τK φρον%σει κα+ ε�βοψλ:E 7παινε*ε:« τε κα+ *αψμασ*ε:«C Hτε κα+ τ� με-
γαλ,χψξον α�το4 κα+ φιλ&ν*ρBπον ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« 7πεδε:=ατο,
μηδεν�« φεισ&μενο« ξρ%ματο« πρ�« τ3ν τ2ν α@ξμαλOτBν <ν&ρρψσιν.

520

525

530

535

§ 66: 2.2.933 § 68: mense Aug. a. 931 (Kresten/Müller 1995, p. 37) § 69: mense April. a. 934

§ 66: cf. ps.-Sym. 745.15–19 § 68: cf. ps.-Sym. 745.20–22 § 69: cf. ps.-Sym. 746.1–5

TL G[m] H a § 66 TL G[m] EH 526 ab 7κγ,νην TL G[m] H

516 καταν&λBμα G 516–17 ξειροτονε.ται – «' : μην� φεψροψαρ:B ξειροτονε.ται πα-
τρι&ρξησ ?ρη*ε+« *εοφ8λακτο« ψN�« ρBμανο4 βασ\λωB« E 516 eη*ε+« : προρρη*ε+« G :
πολλ&κι« eη*ε+« m 517 «η« H 517–18 τοποτηρητ2ν : τ,πuρητ�ν E 519 διαγορε8ον-
ται E πατρι&ρξBκB E 520–25 J – �πωστρεχεν om. G E (quod exhib. m) 520 7γγ,νη
m H : non adhib. G E 523–24 το4 πατρ�« α�τ�« Ξριστοφ,ροψ m : non adhib. G E
524 πολ>ν : πολ> L : om. m, sed vide infra : non adhib. G E post το4 add. βασιλωB« το4 κα+
H post λαβο4σα add. πολ>ν κα+ ;ντιμον m : non adhib. G E 525 post ψN^ add. α�το4 E
525–26 γψναικ: _γαγε E 526 *ψγατωραν E H 7γγ,νην m H Κατ&κψλα : κατ&κοιλα T
H : κατ&κψλαν G : κατ&κοιλα/κατ&κψλα m 527 α�τ^ : α�τ2ν T : om. G 528 7πετω*ειτο
(-ητο T) : 7πετω*ετο L : 7πετ:*ετB H 529 @νδικτι2νο« ζ' (ζη« H) om. L 5Απριλλ:8 μην:
(μην,« H) : μην+ <πριλλ:8 L 532 α�τ2ν : α�το4 H 532–33 Y« – κατεπρ&=ατο om. G
533 vβο8λετο (sic m) : 7βο8λετο H : non adhib. G κατεπρ&=ατο (sic m) : κατεπρ&=ετB H
534 τK om. H τε κα+ *αψμασ*ε:« (*αψμαστε:« H) om. G 534–35 τ� – ’ ΡBμαν�« : τ� με-
γαλ,χψξον κα+ μεγαλ,χψξον H 535 κα+ φηλ&ν*ρBπον α�το4 G 536 τ2ν om. G
<ν&ρρησιν H
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70 vγ&γετο δ" γψνα.κα ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« τ^ τελεψτα:8 ψN^
ΚBνσταντ:ν8 7κ γωνοψ« τ2ν 5Αρμενι&κBν, τοϊνομα ’Ελωνην, το4 πα-
τρικ:οψ 5Αδριανο4 *ψγατωραC j« κα+ τελεψτησ&ση« Φεβροψαρ:8 μην:, @ν-
δικτι2νο« δεψτωρα«, ΨτωρE το4τον σψνωζεψ=εν γψναικ:, Wν,ματι Υεοφαν^,
7κ γωνοψ« το4 Μ&μα 7κε:νοψ καταγομωνL. 71 5 Ιοψν:8 δ" μην:, ια' το4
μην,«, ιδ' @νδικτι2νο«, κατωπλεψσαν οN ’Ρ2« κατ� ΚBνσταντινοψπ,λεB«
μετ� πλο:Bν ξιλι&δBν δωκα. <πεστ&λη δ" κατ 5 α�τ2ν μετ� τρι%ρBν κα+
δρομOνBν, Hσα κα+ ;τψξον 7ν τK π,λει, ? πατρ:κιο« Υεοφ&νη«, ? παρα-
δψναστε8Bν κα+ πρBτοβεστι&ριο«, κα+ τ,ν τε στ,λον προεψτρεπ:σα«
τε κα+ Ψτοιμασ&μενο« κα+ νηστε:E κα+ δ&κρψσιν Ψαψτ�ν κατοξψρOσα«
Q« μ&λιστα το>« ’Ρ2« προσεδωξετο, καταναψμαξ�σαι μωλλBν α�το8«.
72 7πε+ δ" 7κε.νοι κατωλαβον κα+ πλησ:ον το4 Φ&ροψ 7γωνοντο, οoτο«
πρ�« τ^ το4 Ε�=ε:νοψ π,ντοψ στ,ματι παρεδρε8Bν 7ν τ^ ’Ιερ^ λε-
γομων8 <*ρ,ον το8τοι« 7πω*ετο. κα+ δ3 πρ2το« τ^ ο@κε:8 δρ,μBνι διεκ-
πλε8σα« τ%ν τε σ8ντα=ιν τ2ν ’ρBσικ2ν πλο:Bν διωλψσε κα+ τ^ 7σκεψασ-
μων8 πψρ+ πλε.στα κατωφλε=εν, τ� λοιπ� δ" 7τρωχατο ε@« φψγ%νC
� <κολο8*B« κα+ οN λοιπο+ δρ,μBνε« κα+ αN τρι%ρει« 7πεκδραμο4σαι
τελε:αν ε@ργ&σαντο τ3ν τροπ%ν, κα+ πολλ� μ"ν πλο.α κατωδψσαν
αϊτανδρα, πολλο>« δ" κατωτρBσαν, πλε:στοψ« δ" ζ2ντα« σψνωλαβον. οN

540

545

550

555

537 fort. 14.1.938 (Kresten/Müller 1995, p. 35 et n. 104) (cf. infra) 539–40 fort. mense Feb. a.
944 541–42 11.6.941

§ 70: cf. ps.-Sym. 746.6–11 § 71: cf. ps.-Sym. 746.12–16 § 72: cf. ps.-Sym. 746.14–747.4

TL G[m] H

537 γψνα.κα om. G ’ ΡBμαν�« om. G 538 5Αρμενι&κBν : <ρμενιακ2ν L m H 539 <νδρια-
νο4 H *ψγατωραν H 539–40 Φεβροψαρ:8 μην: (φεψροψαρ:οψ μην,« L) – δεψτωρα« om.
G 539–40 @νδικτι2νο« δεψτωρα« : β @νδ T 541 7κ – καταγομωνL (sic m : καταγομωνην L
H)) om. G το4 pr. (sic m) : τ�ν H : non adhib. G 7κε:νον fort. H : om. m : non adhib. G
541–42 5 Ιοψν:8 δ" μην:, ια' το4 μην,«, ιδ' @νδικτι2νο« (sic Tafel) : δεκ&τη κα+ τετ&ρτη
@νδ:κτBC @οψν:B δ" μην+ ια το4 μην�« ιδ @νδ T : δεκ&τη δ" κα+ τετ&ρτη @νδ:κτB @οψν:8 δ"
μην:, ια το4 μην,« L : @οψν:8 δ" μην+ ιαC ιδ @νδικτι2νο« G : @οψν:8 δ" μην+ ια m : ιδη δ" @ν-
δικτι2νο«C @οψνν:8 δ" μην+ ιαη H 543 μετ� πλο:Bν om. G ξιλι&δε« ιε L κατ 5  α�τ2ν
om. G 544 Hσα κα+ ;τψξον (Hσα κα+ ;τψξον (sic m) : Hσα ;τψξBν H) – π,λει om. G
544–45 πατρ:κιο« – πρBτοβεστι&ριο« : πρBτοβεστι&ριο« *εοφ&νη« G 545 τε om. H
546 τε om. L (de G H vide infra) 545–46 προεψτρεπ:σα« τε κα+ Ψτοιμασ&μενο« : προετοι-
μασ&μενο« κα+ προεψτρεπεισ&μενο« H 546 τε – Ψαψτ�ν (Ψαψτ2 H) : κα+ G 547 7=εδωξετο
G καταναψμαξ�σαι – α�το8« om. G 548 δ" om. G 7κε.νοι : κ<κε.νοι L 7γωνετB H
549 πρ�« – π,ντοψ : πρ2το τ2ι ε�=ε:νBι π,ντBι G  550 <*ρ,ον (<*ρ,Bν H) – 7πω*ετο
(sic m : 7πε:*ετB H) om. G 551 διωλψσε (sic m) : 7=ωλψσεν G : om. H 551–52 τ� 7σ-
κεψασμωνον G 553 κα+ alt. – 7πεκδραμο4σαι : 7πεκδραμ,ντε« G 554 μ"ν om. H
555 post δ" alt. add. κα+ L 555–62 οN – α�το8« om. G
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περιλειφ*ωντε« ο|ν ε@« τ� τ�« <νατολ�« μωρο« ε@« τ� Σγ,ρα λεγ,μενα κα-
ταπλωοψσιν. 73 <πεστ&λη δ" τ,τε κα+ Β&ρδα« ? ΦBκ»« δι� γ�« μετ�
NππωBν 7κκρ:τBν παρατρωξειν α�το8«. κα+ δ3 το8τBν σ8νταγμα Nκαν�ν
<ποστειλ&ντBν πρ�« τ� τ�« Βι*ψν:α« μωρη, mστε τ� πρ�« τροφ3ν κα+
τ3ν 9λλην ξρε:αν α�το.« σψμπορ:σασ*αι, περιτψξ�ν τ^ τοιο8τ8
σψντ&γματι ? ε@ρημωνο« Β&ρδα« ? ΦBκ»« κακ2« το8τοψ« διω*ηκε, τρεχ&-
μενο« κα+ κατασφ&=α« α�το8«. 74 κατ�λ*ε δ" τηνικα4τα κα+ 5 ΙB&ννη«
μ&γιστρο« κα+ δομωστικο« τ2ν σξολ2ν, ? Κοψρκο8α«, μετ� παντ�« το4
τ�« <νατολ�« στρατε8ματο« κα+ πολλο>« το8τBν διωφ*ειρεν, <πο-
σπ&δα« τKδε κ<κε.σε καταλαμβ&νBν, mστε σψσταλωντα« α�το>« δωει τ�«
α�το4 7πι*ωσεB« μωνειν <*ρ,B« 7π+ τ� α�τ� παρ� τ� ο@κε.α πλο.α κα+
μηδαμο4 διεκτρωξειν κατατολμ»ν. πολλ� δ" κα+ μωγιστα κακ� οoτοι
διεπρ&=αντο πρ� το4 τ� ’ρBμα\κ�ν στρ&τεψμα κατελ*ε.νC τ, τε γ�ρ Στε-
ν�ν λεγ,μενον Zπαν 7νωπρησαν κα+ ο?« σψνελ&μβανον α@ξμαλOτοψ«,
το>« μ"ν <νεστα8ροψν, το>« δ" τK γK προσεπαττ&λεψον, το>« δ" mσπερ
σκοπο>« Nστ&ντε« βωλεσι κατετ,=εψον. Hσοψ« δ" το4 Nερατικο4 κλ%ροψ
σψνελ&μβανον, bπισ*εν τ�« ξε.ρα« δεσμο4ντε« Dλοψ« σιδηρο4« κατ�
μωση« τ�« κεφαλ�« α�τ2ν κατεπ%γνψσαν πολλο8« τε 4γ:οψ« ναο>« τ^
πψρ+ παραδεδOκασιν. 75 ξειμ2νο« δ" _δη 7νισταμωνοψ κα+ τροφ2ν
<πορο4ντε« τ, τε 7πελ*�ν στρ&τεψμα δεδι,τε« τ&« τε ναψμ&ξοψ« πλωον
τρι%ρει« 7βοψλε8σαντο τ� ο@κε.α καταλαβε.ν. κα+ δ3 λα*ε.ν τ�ν στ,λον
σποψδ&ζοντε« Σεπτεμβρ:8 μην:, ιε' @νδικτι2νο«, νψκτ�« <ντιπλε4σαι
Qρμηκ,τε« 7π+ τ� *ρEκ^α μωρη παρ� το4 ’ρη*ωντο« πατρικ:οψ Υεο-
φ&νοψ« �πηντ%*ησανC ο�δ" γ�ρ ;λα*ον τ3ν α�το4 7γρηγορBτ&την κα+

560

565

570

575

§ 75: mense Sept. a. 943

§ 73: cf. ps.-Sym. 747.6–9 § 74: cf. ps.-Sym. 747.9–15 § 75: cf. ps.-Sym. 747.15–23

TL G[m] H

556 περιληφ*ωντε« H 556–57 καπλωοψσιν L 557 Β&ρδα« ? ΦBκ»« (sic m) : φBκ»« ?
β&ρδα« H 558 post 7κκρ:τBν add. το4 T L (non add. m) : non adhib. G το8τBν : το4τον L
559 Βι*ψν:α« : βψ*ψν:α« T : βψ*ην:α« H 561 το8τοψ« : α�το>« L 562 κα+ alt. om. H
563 μ&γιστρο« – σξολ2ν : ? δομωστικο« G 564 post <νατολ�« add. σψντ&γματο« κα+ L
διωφ*ειρεν (sic m) : διωφ*ειραν G : κατωφ*ειρεν H 565–67 mστε – κατατολμ»ν om. G
565 σψνσταλλωντα« H 566 <*ρ,B« (sic m) : <*ρ,οψ« H : non adhib. G α�τ� : α�τ2 T
post πλο.α add. 7πο:ησεν L 567 7κτρωξειν L δ" κα+ μωγιστα : γ�ρ G 568 πρ� – κατ-
ελ*ε.ν om. G 569 λεγ,μενον Zπαν (sic m : Zπαν om. G) : Zπαν λεγOμενον H 571 σκο-
πο>« : κοπο>« H 572 bπι*εν G 573 α�τ2ν om. H κατεπ%γνψσαν : κατεπ%γνψον m H
574 παραδεδOκασιν (sic m) : παρ�δωδBκαν T : παρωδBκαν G : παρεδOκασιν H 575–76

τ, – τρι%ρει« om. G 576 τ2ι στ,λBι G 577 post Σεπτεμβρ:8 add. δ" H ιε' (ιεη« H) @ν-
δικτι2νο« : @νδικτι2νο« ιε G : om. L 578–79 πατρικ:οψ Υεοφ&νοψ« : *εοφ&νοψ« G : *εο-
φ&νοψ« πατρικ:οψ m  579–80 κα+ γεννα:αν om. G
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γεννα:αν χψξ%ν. ε�*>« ο|ν δεψτωρα ναψμαξ:α σψν&πτεται, κα+ πλε.στα
πλο.α 7β8*ισε κα+ πολλο>« το8τBν <πωκτεινεν ? ε@ρημωνο« <ν%ρ. Wλ:γοι
δ" μετ� τ2ν πλο:Bν περισB*ωντε« κα+ 7ν τK τ�« Κο:λη« παραπεσ,ντε«
<κτK νψκτ�« 7πελ*ο8ση« διωφψγον. Υεοφ&νη« δ" ? πατρ:κιο« μετ� ν:κη«
λαμπρ»« κα+ μεγ:στBν �ποστρωχα« τροπα:Bν 7ντ:μB« κα+ μεγαλοπρε-
π2« �πεδωξ*η κα+ παρακοιμOμενο« 7τιμ%*η. 76 7πε+ δ" ? ’ρη*ε+«
5 ΙB&ννη« μ&γιστρο«, ? Κοψρκο8α«, 9ριστ,« τι« 7γωνετο τ� πολεμικ� κα+
πολλ� <νωστησε τρ,παια κα+ τ� ’ρBμα\κ� 7πλ&τψνεν Hρια πλε:στα« τε
π,λει« 7π,ρ*ησε τ2ν 5Αγαρην2ν, δι� τ� περιφαν"« τ�« το4 <νδρ�« <ρε-
τ�« vβοψλ%*η ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« ε@« τ�ν Ψαψτο4 ;γγονον ’ΡBμαν�ν
τ�ν 7κ ΚBνσταντ:νοψ το4 ψNο4 α�το4 τ3ν το8τοψ *ψγατωρα <ναλαβε.ν.
φ*,νοψ δ" α�τ^ τ�« τοια8τη« Vνεκεν �πο*ωσεB« παρ� τ2ν λοιπ2ν βα-
σιλωBν κινη*ωντο« 7κπ:πτει τ�« <ρξ�«. δομωστικο« δ" <ντικα*:σταται ?
πατρ:κιο« Παν*%ριο«, σψγγεν3« το4 βασιλωB« cν ’ΡBμανο4. 77 5Απριλ-
λ:8 δ" μην:, @νδικτι2νο« πρOτL, 7π�λ*ον π&λιν οN Το4ρκοι μετ�
πλε:στη« δψν&μεB«. ? δ" πατρ:κιο« Υεοφ&νη«, ? παρακοιμOμενο«, 7=ελ-
*�ν σπονδ�« ε@ρηνικ�« 7πο:ησε μετ 5 α�τ2ν ?μ%ροψ« τ2ν 7μφαν2ν
<ναλαβ,μενο«C 7= οo κα+ σψνωβη 7π+ ξρ,νοψ« ε' τ3ν ε@ρ%νην διαφψλαξ*�-
ναι. 78 δεψτωρE δ" @νδικτι2νι ? βασιλε>« ’ΡBμαν�« Πασξ&λιον
πρBτοσπα*&ριον κα+ στρατηγ�ν Λαγοβαρδ:α« πρ�« τ�ν ’ρ�γα
Φραγγ:α« ΟϊγBνα 7=απωστειλε, τ3ν το4 α�το4 *ψγατωρα 7πιζητ2ν ε@«

580

585

590

595

600

§ 76: ca. a. 944 § 77: a. 943 § 78: a. 944

§ 77: cf. ps.-Sym. 748.1–4 § 78: cf. ps.-Sym. 748.5–12

TL G[m] H

580 post ναψμαξ:α add. το8τοι« H σψν&πτεται : 7γ:νετο G 581 κα+ – <ν%ρ om. G
582 τ�« Κο:λη« : τ�« κ8λλη« T : τ�« σκ8λλη« L 582–83 παραπεσ,ντε« <κτK : περι-
σB*ωντε« <κτ�ι G : περιπεσ,ντε« <κτK m : <κτ+ περιπεσOντε« H 583 ? πατρ:κιο« om. G
584 λαμπρ»« – τροπα:Bν : �ποστρωχα« λαμπρ»« G 584–85 κα+ μεγαλοπρεπ2« om. G
585 7πε+ δ" (sic m) : 7πειδ3 δ" T L : 7π+ δ" κα+ H 586 post 5 ΙB&ννη« add. ? G τι« om. H
586–87 κα+ – eBμα\κ� om. G 587 τ� om. H (quod exhib. m) : non adhib. G 588 7π,ρ*ησε
: 7νωπρισε H 589–92 vβοψλ%*η – <ρξ�« om. G 589 eBμαν�« βασιλε>« L ;γγονον (sic
m) : ;κγονον T L : ;γγονα H : non adhib. G 590 το4 om. L (etiam om. singula mss. e m) : non
adhib. G ψNο4 (sic m) : γαμβρο4 H : non adhib. G τ3ν το8τοψ (sic m) : το8τοψ τ3ν H : non
adhib. G 591–92 παρ� – κινη*ωντο« (sic m) : κινη*ωντο« παρ� τ2ν λοιπ2ν βασιλωBν H :
non adhib. G 592 δ" : τε H ? om. H 593 το4 – ’ ΡBμανο4 : cν eBμανο4 βασιλωB« H
593–94 5Απριλλ:8 – πρOτL (αη« H) : @νδικτι2νι δ" πρOτL <πριλλ:8 μην: T L : @νδ α
<πριλλ:8 μην: G m 596–97 ?μ%ροψ« – 7π+ om. G 597 ε' : Nκανο>« H 598 δ" om. G
@νδ:κτB H Πασξ&λιον om. H 599 Λαγοβαρδ:α« (fort. scrib. Λαγγοβαρδ:α« : G per comp. :
Λαγοβ&ρδBν Bekker) : λαγοψβαρδ:α« T : λαγγοψβαρδ:α« L : λογγιβαρδ:α« m : λαγB-
βαρδ:α« H 600 ΟϊγBνα : οAγBνα T : οϊγγ- G m : οϊκBνα H το4 α�το4 : α�το4 L m :
Ψαψτο4 H *ψγατωραν H
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ν8μφην ’ΡBμαν^, τ^ το4 γαμβρο4 α�το4 ΚBνσταντ:νοψ ψN^C Rν κα+
<ναλαβ�ν ? ε@ρημωνο« Πασξ&λιο« μετ� πλο8τοψ πολλο4 7ν τK π,λει
<ν%γαγεν. γωγονε δ" ? γ&μο« Σεπτεμβρ:8 μην:, @νδικτι2νο« γ'. Dτι« κα+
7τελε8τησε, ζ%σασα ;τη μετ� το4 <νδρ�« α�τ�« πωντε, 7ν τα.« Jμωραι«
τ�« α�τοκρατορ:α« ΚBνσταντ:νοψ, το4 α�τ�« πεν*ερο4. 79 <νωμοψ δ"
βια:οψ κα+ σφοδρο4 καταπνε8σαντο« Δεκεμβρ:8 μην+ οN λεγ,μενοι 7ν τ^
Nππικ^ δ�μοι κατωπεσον, οp <πεναντ:α« το4 βασιλικο4 *ρ,νοψ 7τ8γξα-
νον, κα+ σψνωτριχαν τ& τε �ποκ&τB*εν α�τ2ν β&*ρα κα+ τ� στη*ωα
λεγ,μενα. ξρ,νοψ δ" περικψκλε8σαντο« τ^ α�τ^ μην+ τ�ν βασιλωα
’ΡBμαν�ν το4 παλατ:οψ κατ%γαγον. 80 τ�« δ" π,λεB« 5Εδωση«, 7ν — τ�
το4 Ξριστο4 τ:μιον 7κμαγε.ον <πωκειτο, παρ� το4 ’ρBμα\κο4 πολιορ-
κοψμωνη« στρατε8ματο« κα+ ε@« <ν&γκην μεγ:στην περιισταμωνη«
<πωστειλαν οN τα8τη« ο@κ%τορε« πρ�« τ�ν βασιλωα ’ΡBμαν�ν διαπρεσ-
βεψ,μενοι τ3ν πολιορκ:αν λψ*�ναι, τ� το4 Ξριστο4 Zγιον 7κμαγε.ον
παρωξειν 7παγγελλ,μενοι. �π"ρ τ�« τοια8τη« δ" ξ&ριτο« δεσμ:οψ«
aτ%σαντο τ2ν 7μφαν2ν <ντιλαβε.ν ξρψσοβο8λλι,ν τε λαβε.ν, mστε
μηκωτι τ3ν το8τBν ξOραν παρ� το4 ’ΡBμα:Bν στρατο4 ληyζεσ*αιC Y δ3
κα+ γωγονεν. 81 το4 δ" 4γ:οψ 7κμαγε:οψ <ποσταλωντο« κα+ _δη τK
ΚBνσταντινοψπ,λει πλησι&ζοντο« Υεοφ&νη« ? πατρ:κιο« κα+ παρακοι-
μOμενο« 7ν τ^ ποταμ^ Σαγ&ρ8 7=ελ*�ν �π%ντησεν α�τ^ μετ�
λαμπρ»« φBταγBγ:α« κα+ τ�« δεο8ση« τιμ�« τε κα+ �μν8δ:α«. κα+ τK ιε'
το4 Α�γο8στοψ μην�« σ>ν α�τ^ 7ν τK π,λει ε@σ�λ*ε, το4 βασιλωB« 7ν
Βλαξωρναι« bντο« κ<κε. α�τ� προσκψν%σαντο«. τK δ" 7πα8ριον 7=�λ*ον
7ν τK ΞρψσK π,ρτL οS τε το4 βασιλωB« δ8ο ψNο+ Στωφαν,« τε κα+
ΚBνσταντ.νο« κα+ ? γαμβρ�« α�το4 ΚBνσταντ.νο« σ>ν τ^ πατρι&ρξL
Υεοφψλ&κτ8 κα+ μετ� τ�« δεο8ση« το4το <ναλαβ,ντε« τιμ�«, τ�«
σψγκλ%τοψ π&ση« προπορεψομωνη« κα+ φBταγBγ:α« μεγ:στη« προ-

605

610

615

620

625

603 mense Sept. a. 945 606 mense Dec. a. 943 609 mense Dec. a. 944 621–22 15.8.944

§ 79: cf. ps.-Sym. 748.13–16 § 80: cf. ps.-Sym. 748.19–749.1 § 81: cf. ps.-Sym. 749.1–11

TL G[m] H 607 a *ρ,νοψ TL G[m]

602 <ναλαβOμενο« H 603 @νδικτι2νο« γ' (sic m : γη« H) : τρ:τη @νδ T : τρ:τL @νδικτι2νο« L :
om. G 605 δ" om. G 606 κα+ σφοδρο4 : σφ,δρα G m 608 σψνωτριχαν τ& τε (sic m) :
σψνωτριχαν τ" L : σψνωτριχεν G α�τ2ν β&*ρα (sic m) : μ&ρμαρα G τ� (alt.) om. G (quod
exhib. m) στη*ωα (στ%*εα Tafel) : fort. scrib. στη*α.α (vide introd. III.3.1.1) 610 7δωσση« L
611 τ:μιον om. L 611–12 πολιορκοψμωνηστρατε8ματο« G 615 7παγγειλ&μενοι L m (vi-
de introd. III.3.1.1) 617 μηκωτι om. G (m: nonnulla mss. exhib. μηκωτι) (vide introd.
III.3.1.1) 620 Σαγ&ρ8 (sic m) : σ&γαρ G 621 φBταγBγ:α« κα+ τ�« δεο8ση« om. G (quod
exhib. m) 623 α�τ� (sic m) : α�τ2ι G προσκψν%σαντο« (sic m) : προσκψν%σαντε« G
7=�λ*εν L
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αγο8ση«, μωξρι το4 ναο4 τ�« 4γ:α« το4 Υεο4 Σοφ:α« πεζο+ διεκ,μισαν κα+
προσκψνη*"ν 7κε.σε 7ν τ^ παλατ:8 <ν%γαγον. 82 7ν τα8ται« δ3 τα.«
Jμωραι« 5Αρμωνι,ν τι τωρα« τK π,λει 7πεφοιτ%κειC πα.δε« σψμφψε.« 9ρρε-
νε«, 7κ μι»« προελ*,ντε« γαστρ,«, 9ρτιοι μ"ν π&ντα τ� μωλη το4 σOμα-
το«, <π� δ" το4 στ,ματο« τ�« γαστρ�« κα+ μωξρι τ2ν �π� γαστωρα
σψμπεφψκ,τε« κα+ <λλ%λοι« �π&ρξοντε« <ντιπρ,σBποιC οp 7π+ πλε.σ-
τον τK π,λει 7νδιατρ:χαντε« κα+ �π� π&ντBν Q« 7=α:σι,ν τι τωρα«
?ρOμενοι τ�« π,λεB« Q« πονηρ,« τι« ο@Bν�« 7=ηλ&*ησαν. 7π+ δ" τ�«
μονοκρατορ:α« βασιλε:α« ΚBνσταντ:νοψ π&λιν ε@σ%λ*οσαν. 7πειδ3 δ" ?
Vτερο« α�τ2ν 7τε*ν%κει, @ατρο: τινε« ;μπειροι τ� σψγκεκολλημωνον μωρο«
διωτεμον ε�φψ2«, 7λπ:δι το4 τ�ν Vτερον ζ%σεσ*αιC Y« τρε.« Jμωρα« 7πι-
βιο>« 7τελε8τησεν. 83 κα+ 7ν π»σι μων, Q« <νBτωρB εiρηται, μοναξο.«
π:στιν 7κωκτητο 9μετρον ? βασιλε8«, διαφερ,ντB« δ" 7τ:μα κα+ �περωσεβε
Σωργιον τ�ν 7ν μοναστα.« διαλ&μπονταC Y« <δελφ�« μ"ν το4 μαγ:στροψ
7πεφ8κει Κοσμ», <νεχι�« δ" το4 πατρι&ρξοψ ΦBτ:οψ 7τ8γξανενC Yν
πλωον τ�« σαρκικ�« ε�γενε:α« J κατ� χψξ3ν 7τ:μα ε�γωνεια. <ρετ�« γ�ρ
ε@« 9κρον κα+ γνOσεB« _λασεν, Q« δψσξερ"« εhναι διακρ:νειν, ποτωρ8
μ»λλον πλεονεκτε.C οAτB« ε@« 9κρον Ψκατωραν 7=%σκησεν. 7π%ν*ει δ"
α�τ^ πρ�« το.« 9λλοι« κα+ τ� τ�« διακρ:σεB« ;ρεψ*ο« κα+ τ� ξαρ:εν το4
_*οψ« κα+ τ� μωτριον το4 φρον%ματο«. ο� γ�ρ <νωσπα τ�« Wφρ4« κατ�
το>« ν4ν σοφο8«, ο�δ" <λαζOν τι« 7δ,κει κα+ �περ%φανο«, <λλ� τ�ν
λ,γον μ"ν εhξε γλψκ8τερον μωλιτο« <ποστ&ζοντα, τ� d*,« τε π&γι,ν τε
κα+ στα*ερ,ν, ταπειν�ν δ" τ� φρ,νημα. το4τον δ3 τ�ν <ο:διμον <δια-
λε:πτB« με* 5 Ψαψτο4 εhξεν ? βασιλε8«, καν,να bντο« κα+ στ&*μην, τ�ν
α�το4 β:ον <ε+ ’ρψ*μ:ζοντα. Y« πολλ� παρlνει τ^ βασιλε. τ2ν πα:δBν
7πιμελε.σ*αι κα+ μ3 <παιδε8τοψ« 7»ν ε@« πονηρ:αν 7κκλ:νοντα«, μ%ποτε

630

635

640

645

650

§ 82: cf. ps.-Sym. 749.12–22 § 83: cf. ps.-Sym. 750.1–9 649 λ,γον – <ποστ&ζοντα: cf. Il.
1.249 (το4 κα+ <π� γλOσση« μωλιτο« γλψκ:Bν eωεν α�δ%) 650–55 το4τον – γωγονεν: cf.
ps.-Sym. 750.9–14

TL G[m] a § 82 TL G[m] E a § 83 TL G[m]

628 πεζο+ (sic m) : πεζ�ν G 629–30 7ν τα8ται« δ3 (δ" G) τα.« Jμωραι« : 7ν δ" τα.« Jμωραι«
τα8ται« E 630 τι : τε E 7πιφοιτ:κη E 631 μ"ν om. E 632 <π� δ" το4 στ,ματο« om.
E γαστωρα : γαστωρBν E 633 <λλ%λοψ« G <ντιπρ,σBπον E 634 7νδιατρ:βοντε« E
635 πονηρ,« τι« ο@Bν�« : πονηρ�ν τ: οiονcν E 636 μονοκρατορ:α« : μονοκρ&τορο« L
βασ\λε:α« κα+ μονοκρατορ:α« E 7πειδ3 : 7πε+ G m 637 α�τ2ν : α�τ�ν E 638 Y« : Q« E
642 δ" το4 (δ" το4 om. T) πατρι&ρξοψ ΦBτ:οψ : δ" φBτ:οψ το4 πατρι&ρξοψ L 643–50

<ρετ�« – φρ,νημα om. G 644 ποτωρ8 (sic m) : προτωρB T : non adhib. G 645 7π%ν*ει (sic
m) : 7π%ν*ειν L 646 ξαρ:εν (sic m) : ξαρι"ν T : non adhib. G 649 τε pr. (sic m) : δ" T : non
adhib. G 650 στα*ηρ,ν L 651 εhξε με* 5  Ψαψτο4 L bντο« : HντB« T : fort. scrib. bντB« (sic
Bekker Tafel; cf. introd. III.3.1.1)
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κα+ α�τ�« π&*οι τ� το4 ’Ηλε., τιμBρ:αν �π"ρ τ�« τ2ν πα:δBν παρα-
νομ:α« 7κτ:σα«C Y κα+ γωγονεν. 7πε+ δ" το4 παλατ:οψ το4τον οN πα.δε«
κατ%γαγον κα+ 7ν τK ΠρOτL ν%σ8 7=Oρισαν, π&λιν το4τον εhξε τ2ν
σψμφορ2ν παραμ8*ιον κα+ τ2ν *λ:χεBν <κεσOδψνον φ&ρμακον. � σψν-
�ν τ,τε κα+ Πολ8εψκτο« μοναξ�« ε�λαβωστατο« κα+ α�τ�« τ� ε@κ,τα
παραμψ*ο8μενο«, Y« το4 πατρι&ρξοψ Υεοφψλ&κτοψ τελεψτ%σαντο« πα-
τρι&ρξη« �π� το4 βασιλωB« ΚBνσταντ:νοψ προξειρ:ζεται. 84 7πειδ3
δ" πολλο.« τρ,ποι« ? Υε�« βο8λεται σ�ζειν τ�ν 9ν*ρBπον, σψνεξOρησε
κα+ τ�ν βασιλωα ’ΡBμαν�ν σψμφορg <δοκ%τ8 περιπεσε.ν, Sνα δι5 α�τ�«
σBφρονισ*ε+« κα+ τ2ν ο@κε:Bν 7ν σψναισ*%σει παραπτBμ&τBν γεν,με-
νο« σBτηρ:α« <=ιB*K. σψνεξOρησε γ�ρ 7παναστ�ναι α�τ^ τ�ν ψN�ν
α�το4 Στωφανον, mσπερ ποτ" 5Αβεσαλ�μ 7πανωστη Δαψ+δ τ^ ο@κε:8
πατρ:. σψμβο8λοι« ο|ν οoτο« πρ�« το4το ξρησ&μενο« τ^ τε <π� μονα-
ξ2ν Μαριαν^ κα+ Βασιλε:8, τ^ Πετειν^ λεγομων8, κα+ Μανοψ3λ τ^
Κοψρτ:κL, σψνειδ,τBν α�τ^ κα+ τ2ν 9λλBν βασιλωBν, το4τον το4 πα-
λατ:οψ κακ2« κατ%γαγε κα+ 7ν τK ΠρOτL ν%σ8 7=ορ:σα« <πωκειρε μο-
ναξ,ν.

137 Α�τοκρατορ:α ΚBνσταντ:νοψ

’�πελε:φ*η ο|ν α�τοκρ&τBρ ΚBνσταντ.νο« ? το8τοψ γαμβρ,«. 2 Y«
παραψτ:κα Β&ρδαν τ�ν το4 ΦBκ» τK το4 μαγ:στροψ <=:E τιμ%σα«, Q«

655

660

665

670

659–60 a. 956 § 84: mense Dec. 944

655–60 7πε+ – προξειρ:ζεται: cf. ps.-Sym. 752.2–8 § 84: cf. ps.-Sym. 752.10–20 cap. 137, § 1:
cf. ps.-Sym. 753.1–2 § 2: cf. ps.-Sym. 753.2–7

TL G[m] a § 84 TL G[m] E 669 a κα+ TL G[m] I

654–55 τιμBρ:αν – γωγονεν (Y κα+ γωγονεν om. m) om. G 656 το8τBν G 659 post Y«
add. κα+ L 660 7πειδ3 : 7πε+ G m 661 δ" om. E βο8λεται post 9ν*ρBπον transp. L
(βο8λεται ? *ε�« m) σ�ζεσ*αι L 663 σBφρονισ*%ση fort. E α@σ*%σει G 664 σψνεξO-
ρει G 7παναστα*�ναι E α�τ^ om. L G (quod exhib. m) 665 post ποτ" add. τ�ν G
<βεσσαλ�μ T, fort. recte (sic Bekker) (vide introd. III.3.1.1) post 7πανωστη add. τ2 E
666–68 οoτο« – βασιλωBν : ξρησ&μενο« οoτο« πρ�« τ�ν πατωρα α�το4 E 666–67 <πο-
μοναξ2 T 667 λεγομων8 om. G (quod exhib. m) : non adhib. E 668 α�τ^ : per comp. L
(fort. α�τ2ν) post βασιλωBν add. κα+ E 669 κακ2« : δειν2« L : om. E κατ%γαγον E
cap. 137.1 Α�τοκρατορ:α ΚBνσταντ:νοψ : κBνσταντ.νο« ? πορφψρογωνητο« I : om. L m
2 ’ �πελε:φ*η (�πελ%φ*η T (I)) – γαμβρ,« : �πελε:φ*η ο|ν α�τοκρ&τBρ ? το8τοψ γαμβρ�«
κBνσταντ.νο« L : κBνσταντ.νο« ? το8τοψ γαμβρ�« �πελ%φ*η ο|ν α�τοκρ&τορ I
2–15 Y« – 7κ*%σομαι om. L 3 το4 ΦBκ» : φBκ�ν I 3–15 Q« (Y« G) – 7κ*%σομαι om. I
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ξρ,ν8 πολλ^ τ3ν 7ν το.« πολωμοι« <νδραγα*:αν πολλ&κι« 7πιδει=&με-
νον, δομωστικον τ2ν σξολ2ν προξειρ:ζεταιC εhτα Βασ:λειον, � 7π:κλην
Πετειν,«, πατρ:κιον κα+ μωγαν Ψταιρει&ρξην. τ2ν δ" το4 γωνοψ« τ2ν
5Αργψρ2ν Μαριαν�ν τ� μοναξικ� <ποδ8σα« πατρ:κιον κα+ κ,μητα
το4 στ&βλοψ πεπο:ηκεν, Qσα8τB« κα+ Μανοψ%λ, τ�ν 7πιλεγ,μενον
Κοψρτ:κην, πατρ:κιον κα+ δροψγγ&ριον τ�« β:γλη«C 3 οA« τινα« τρε.«
ο� μετ� πολ>ν ξρ,νον J το4 Υεο4 δικα:α κρ:σι« Q« ε@« ξριστ�ν Κψρ:οψ
παροιν%σαντα« κα+ ξε.ρα« <δ:κB« 7πιβαλ,ντα« κα+ τ�« βασιλε:α« Wρε-
γομωνοψ« μετ�λ*εν. 7π+ κα*οσιOσει γ�ρ καταληφ*ωντε«, Ψκ&τερο« α�τ2ν
ο@κτ:στ8 *αν&τ8 τ� ζ�ν <πωρρη=εν. τ� δ" περ+ α�τ2ν πλατ8τερ,ν
τε κα+ 7πε=εργαστικOτερον 7ν τK †προηγοψμωνL 7πε=ηγ%σει 7κ*%σο-
μαι. 4 μετ� δ" τεσσαρ&κοντα Jμωρα«, τK ε@κ&δι Ψβδ,μL το4 5 Ιαννοψα-
ρ:οψ μην,«, �ποπτε8σα« ΚBνσταντ.νο« τ,ν τε βασιλωα Στωφανον κα+
ΚBνσταντ.νον τ�ν <δελφ�ν α�το4, μ%ποτε κα+ κατ 5 α�το4 τ� Hμοια δια-
πρ&=Bνται, κα+ λογισ&μενο«, Hπερ dν ε@κ,«, Hτι ε@ το4 @δ:οψ πατρ�« ο�κ
7φε:σαντο, π2« α�το4 φε:σονται, Ψστι&σα« α�το8«, _δη 7ν τK τραπωζL
κα*εζομωνοψ«, ;τι τ�« βρOσεB« οϊση« 7ν τ^ στ,ματι α�τ2ν, <ν%ρπασαν
το8τοψ« οS τε λεγ,μενοι Τορν:κοι κα+ ? πατρ:κιο« Μαριαν�« κα+ οN λοι-
πο+ οN πρ�« το4το ε�τρεπισμωνοι, κα+ το4 παλατ:οψ κατ%γαγον κα+ 7ν
τα.« πλησιαζο8σαι« ν%σοι« α�το>« περιOρισαν κα+ κληρικο>« <πωκει-
ραν. 5 μετ 5 Wλ:γον ο|ν οoτοι α@τησ&μενοι τ�ν iδιον πατωρα *ε&σασ*αι
7ν τK ΠρOτL ν%σ8 παρεγωνοντο κα+ το4τον 7ν τ^ μοναξικ^ σξ%ματι
*εασ&μενοι πων*ει κατεσξω*ησαν <φορ%τ8. οU« 7πιδακρ8σα« ? πατ3ρ
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§ 4: 27.1.945

§ 3: cf. ps.-Sym. 753.7–9 § 4: cf. ps.-Sym. 753.10–18 § 5: cf. ps.-Sym. 753.18–754.4

TL G[m] I

6 Πετειν,« (sic m) : πετειν,ν G : non adhib. L I 9 β:γλη« (sic m) : β:γλα« G : non adhib. L I
τρε.« : fort. scrib. τωσσαρα« (vide introd. III.3.1.1) 10 ο� μετ� (sic m) : ο� μετοψ ut vid. G :
non adhib. L I 11 <δ:κB« om. G (quod exhib. m) : non adhib. L I κα+ alt. om. T, fort recte
(quod exhib. m) : non adhib. L I (vide introd. III.3.1.1) 12 κα*οσιOσει (sic m) : κα*οσιO*ει T :
non adhib. L I καταλειφ*ωντε« G 14 προηγοψμωνL (sic m) : προειρημωνηι G : non adhib. L
I (vide introd. III.3.1.1) 15 δ" : γ�ρ L 15–16 τK ε@κ&δι Ψβδ,μL το4 (το4 om. G (quod ex-
hib. m)) 5 Ιαννοψαρ:οψ (@ανοψ- H) μην,« om. L I 16–17 τ,ν – α�το4 pr. : το>« α�ταδωλφοψ« I
17 κα+ om. G I (quod exhib. m) 17–18 διαπρ&=ονται I 18 Hπερ dν ε@κ,« om. L I ε@ om. I
19 φε:σBνται G Ψσ*ι&σα« I 20 κα*εζομωνοψ« : κα*ημωνοψ« κα+ L 21 το8τοψ« : το8τοι«
T Τορν:κοι : κοψρτ:κιοι κα+ τορν:κοι I : fort. scrib. Τορν:κιοι (sic Tafel) (vide introd. III.3.1.1)
κα+ ? πατρ:κιο« Μαριαν�« (eBμαν�« L) om. I οN (alt.) om. T I (quod exhib. m) (vide introd.
III.3.1.1) 22 πρ� I  το4το : το4τB T 23 πλησιαζο8σαι« om. I  α�το>« : α�τ2ν I
24 μετ� ο|ν Wλ:γον I α@τησ&μενοι οoτοι G 25 μοναδικ^ I 26 οU« 7πιδακρ8σα« : 7πι-
δακρ8Bν δ" I post πατ3ρ add. α�τ2ν I
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;φηC ψNο>« 7γωννησα κα+ AχBσα, α�το+ δω με v*ωτησαν. εh* 5 οAτB«
7=Bρ:σ*ησανC ? μ"ν Στωφανο« ε@« Προικ,ννησον, <π� δ" Προικονν%σοψ
ε@« ’Ρ,δον, <π� δ" ’Ρ,δοψ ε@« Μψτιλ%νηνC ? δ" ΚBνσταντ.νο« ε@« Τωνεδον,
7κε.*εν ε@« Σαμο*ρ�κην, 7ν — κα+ <νταρσ:αν μελετ%σα« παρ� τ2ν α�τ�ν
φψλασσ,ντBν 7σφ&γη. Μιξα3λ δω, τ�ν το4 Ξριστοφ,ροψ βασιλωB« ψN,ν,
τ� βασιλικ� πωδιλα <φελ,μενο« κληρικ�ν πεπο:ηκεν. 6 bντο« δ" το4
βασιλωB« ’ΡBμανο4 7ν τK ν%σ8 ? πατρι&ρξη« Υεοφ8λακτο« κα+ Υεο-
φ&νη« ? πατρ:κιο« κα+ παρακοιμOμενο« βοψλ3ν 7βοψλε8σαντο, mστε
π&λιν το4τον 7ν τ^ παλατ:8 <γαγε.νC Rν κα+ α�τ^ <νακοινBσ&μενοι
κα+ παραπε:σαντε« το4τον 7καιροσκ,ποψν, π,τε τ� πωρα« τK τοια8τL
βοψλK 7πι*%σοψσιν. 7πε+ δ" τ� τ�« βοψλ�« 7φBρ&*η κα+ κατεμην8*η
ΚBνσταντ:ν8 τ^ βασιλε., το>« σψνεργο>« τα8τη« vμ8νετοC τ�ν μ"ν
πατρ:κιον Υεοφ&νην 7=Oρισε, τ�ν δ" πρBτοσπα*&ριον ΓεOργιον κα+
πιγκωρνην κα+ ΥBμ»ν πριμμικ%ριον δε:ρα« κα+ κοψρε8σα« κα+ μωσον τ�«
π,λεB« *ριαμβε8σα« οAτB« �περορ:E παρωπεμχεν. 7 Δεκεμβρ:8 δ"
μην:, VκτL @νδικτι2νο«, 7πιβοψλ%ν τινε« κατ� το4 βασιλωB« ΚBνσταν-
τ:νοψ 7μελωτησαν βοψλ,μενοι τ�ν βασιλωα Στωφανον 7ν τ^ παλατ:8 7κ
τ�« ν%σοψ <ναγαγε.ν. τα8τη« ο|ν μηνψ*ε:ση« ΚBνσταντ:ν8 δι� Μι-
ξα3λ το4 Διαβολ:νοψ λεγομωνοψ το>« 7πιβο8λοψ« κρατ%σα« ? βασιλε>«
τ2ν μ"ν τ�« ’ρ.να« κα+ τ� {τα <πωτεμεν, το>« δ" δαρμ^ <φορ%τ8 �πωβα-
λε κα+ bνοι« 7πικα*:σα« δι� μωση« τ�« π,λεB« 7*ρι&μβεψσε κα+ 7=ορ:E
παρωπεμχεν. 8 πωντε κα+ δεκ&τL δ" 5 Ιοψλ:οψ μην,«, VκτL @νδικτι2νο«,

30

35

40

45

§ 6: fort. a. 946 § 7: mense Dec. a. 947 § 8: 15.7.948

27 ψNο>« – v*ωτησαν: Is. 1.2  § 6: cf. ps.-Sym. 754.5–9  § 7: cf. ps.-Sym. 754.10–15  § 8: cf.
ps.-Sym. 754.16–18

TL G[m] I

27 α�το+ : α�τ:κα I εh* 5  : ε@δ 5 I οAτB« : οoτο« T 28–32 ? – πεπο:ηκεν om. I 28 Προι-
κ,ννησον (sic m) : προκ,νησον G : non adhib. I Προικονν%σοψ (sic m) : προκον%σοψ G : non
adhib. I 29 Μψτιλ%νην (μη- m): μψτηλ%νην T : μιτψλ%νην G, fort. recte (sic etiam Tafel)
30 ε@« Σαμο*ρ�κην : ε@σ<μB*ρ&κην T παρ� (sic m) : κατ� G : non adhib. I α�τ�ν : α�τ2ν
T 31 βασιλωB« ξριστοφ,ροψ L 33–34 Υεοφ&νη« ? (? om. G (quod exhib. m)) – παρακοι-
μOμενο« : Vτεροι I 34 7βοψλε8σαντο : 7πο:ησαν I 35 <ναγαγε.ν T 35–37 Rν – 7πι-
*%σοψσιν om. I 37 7φBρ&*ησαν G κα+ κατεμην8*η om. I 38–40 ΚBνσταντ:ν8 – πριμ-
μικ%ριον (πριμηκ%ριον G) : κBνσταντ.νο« βασιλε>« το>« μ"ν 7=,ρισε το>« δ" I 38 τ^ om.
G m post μ"ν add. γ�ρ T 39 *εοφ&νην πατρ:κιον G m 39–40 κα+ πιγκωρνην : vide in-
trod. III.3.1.1 40 μωση« I 41 post *ριαμβε8σα« add. κα+ I 41–48 Δεκεμβρ:8 – παρωπεμχεν
om. I 42–43 7μελωτησαν κBνσταντ:νοψ L 44 <γαγε.ν G m 45–47 κρατ%σα« – �πωβαλε :
δαρμ^ <φορ%τ8 �πωβαλλεν το>« μ"ν τ�« e.να« κα+ τ� {τα <πωτεμεν G 47 bνοψ« L
47–48 κα+ 7=ορ:E παρωπεμχεν om. G 48 πωντε κα+ δεκ&τL (\ε G) – μην,« : μην+ δ" @οψλλ:8 I
VκτL @νδικτι2νο« : @νδικτι2νο« « m : @νδικτι2νο« Vκτη« I (vide introd. III.3.1.1)
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’ ΡBμαν�« ? βασιλε>« 7ν τK ΠρOτL ν%σ8 τελεψτg, κα+ τ� σ2μα α�το4 7ν
τK π,λει διακομισ*"ν 7ν τK α�το4 <πετω*η μονK.50

TL G[m] I

49 7ν τK ΠρOτL ν%σ8 om. I ΠρOτL ν%σ8 (sic m) : ν%σB πρ2τη T : ν%σ8 G : non adhib. I
(vide introd. III.3.1.1) προτελεψτ» G 50 διακομισ*"ν : διακομ:ζεται κα+ I α�το4 <πε-
τω*η μονK : π,λει <πεστ&λ*η I
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Index nominum propriorum

Hoc in indice nomina propria omnium personarum, gentium etc. continentur, exceptis ’ Ρ�μα�οι,
Ξριστιανο, δ�μο«, δι�βολο«, �γγελοι (i. e. sensu collectivo), Μαρα/Υεοτ�κο«/Υεομ�τ�ρ,
personis S. Trinitatis.

�Ααρ�ν persona biblica 34.7 [= cap. 34, § 7]
�Ααρ�ν Harun al-Rashid, Arabs 123.8, 124.5
�Αβαλβ�κη« (sive �Αββ�κη«) � γωρ�ν Abu-

Bakr, Arabs 133.58 (cum patre Samonae
C/poli)

5Αβαροι/ 5Αβαρει«/ 5Αβαρι« gens 30.3 (in app.,
Μ�ραντε« ο! κα" 5Αβαροι), 97.12, 107.3
(ξαγ�νο«, � τ$ν �Αβ�ρ�ν %ρξηγ�«),
108.4, 109.4, 7; cf. 107.4 βαρβ�ρ�ν (var.
mss. �Αβ�ρ�ν, �Αρ�β�ν) ubi de eadem
gente agitur ut vid.

�Αβδιο&μ (sive �Αβδιο') persona biblica 42.3,
13 (in app.), 44.7

�Αβδ(ν (Λαβδ�ν LXX) �Μαρα*�ντη« (Φα-
ρα*�ντη«, Φραα*�ντη« (LXX)) 37.9

�Αβειρ�ν persona biblica 44.7
5Αβελ persona biblica 22.1, 2, 4, 5, 6, 23.1, 24.4
�Αβεν�ρ persona biblica 38.3
�Αβεσσαλ�μ particeps rebellionis Constantini

Ducae 135.8
�Αβεσ(σ)αλ�μ persona biblica; filius David re-

gis Iudaeorum 136.84
�Αβι� persona biblica 42.1, 2
�Αβι�*αρ persona biblica 39.2
�Αβι*ωμ persona biblica 37.5
�Αβιμωλεξ persona biblica 37.6, 39.2
�Αβιμωλεξ dux Arabum 113.8, 114.1
5Αβιτο« imperator Romae 71.2, 72
�Αβοψβ�ξαρο« successor prophetae Muham-

mad 109.14
’Αβρα�μ (sive �Αβρα�μ) persona biblica (saepe

etiam mentio fit de familia eius) 31 (in app.),
32.4, 5, 33.1, 3, 4 (in app.), 5, 6, 8, 34.1, 35.5,
36.5, 6, 9, 109.11

’Αβρα�μ avunculus supradicti 32.5
5Αβψδο« urbs ad Hellespontum 46.7 (in app.),

121.10, 122.11, 133.40
�Αβ�ρ urbs Mediae 44.19
�Αγα*ονκοψ μ�ρτψρο« ecclesia 88.10
τ. �Αγα*ο' monasterium ubi exsulavit patri-

archa Nicolaus I. 134.2

�Αγαλλιαν�« auriga factionis albae 131.46
5Αγαρ persona biblica 33.6
�Αγαρηνο gens 33.6, 109.10 (in app.), 111.2

(in app.), 114.2, 3, 115.2, 119.4, 121.13, 18,
130.11, 16, 17, 18, 23, 28, 32, 131.3, 29,
132.7 (τ$ν �Αγαρην$ν τ$ν ε/« Τηβρικ1ν),
12, 133.4, 12, 21, 25, 30, 35, 40, 52–54, 58,
62, 134.7, 135.17, 18, 136.28, 52, 76

�Αγγα�ο« persona biblica 46.2
�Αγ�ν dux Beneventi 133.11
5Αγκψρα urbs 50.2 (in app.), 91.2 (in app.)
(Μ�ρκο«) �Αγρππα« adfinis Augusti impera-

toris 50.2 (in app.)
�Αγρππα« vide ’Ηρ�δη« � κα" �Αγρππα«
�Αγρππα« filius Herodis Agrippae 50.11
�Αγξαλο« urbs 124.6
�Αδ� conditor ecclesiae Archistrategi 105.7 (in

app.)
�Αδ�μ persona biblica 8.4, 11.1, 3, 12.1,

13.1–7, 14.1, 3, 15.1, 4, 5, 16.3, 17.1–3,
18.1–3, 20.1–3, 22.1, 24.2 (in app.), 3, 4, 7,
25.5, 27.2, 33.5, 36.9, 37.14, 42.20, 45.1,
88.6 (in app.), 104.7 (in app.)

5Αδαψκτο« magister 86.4 (+ τ�« γψναικ4« κα"
τ$ν δ&ο α6το' *ψγατωρ�ν)

�Αδδ� (var. mss. �Αδδ�δ etc.) persona biblica
24.1

�Αδδ� persona biblica 40.3, 46.2 (Ζαξαρα« �
το' �Αδδ$)

5Αδερ persona biblica 44.7
�Αδιβδηνο (δ&ο) gen(te)s 30.3 (in app.)
�Αδονηρ»« persona biblica 41.3 (in app.)
�Αδρ�λεστο« domesticus 136.17
�Αδραμ&τιον urbs Asiae Minoris 119.4 (qua ex

urbe Theodosius III., cf. 120.1: Υεοδ�σιο«
� �Αδραμψτιν�«)

�Αδρ�νη« aquaeductus C/poli 105.8
�Αδριακ� terra 30.1
�Αδριακ4ν πωλαγο« mare 30.1
8γιο« �Αδριαν�« sanctus 131.11
�Αδριαν4« Α9λιο« imperator Romae 62.3, 63
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�Αδριαν�« Chaldaeus 136.26
�Αδριαν�« patricius, pater Helenae coniugis

Constantini filii Romani I. 136.70
�Αδριανο' Υ�ραι urbs quam condidit Hadria-

nus imperator in Mysia 63.2 (:κ�λεσεν
α6τ1ν �Αδριανο' Υ�ρα« :ν το�« μιτ�τοι«)

�Αδριανο&πολι« urbs quam condidit Hadria-
nus imperator in Thracia 63.2, 88.3, 93.2,
128.2, 131.9, 135.16, 136.27

�Αωτιο« protospatharius 124.13, 23
�Αωτιο« strategus 130.33
�Αζαρα« persona biblica 42.9, 17, 45.8
�Αζοψρ�ν persona biblica 24.5
�Α*αν�σιο« patriarcha Alexandriae 89.3
�Α*αν�σιο« patriarcha Iacobitarum 109.16
�Α*�ναι urbs 81.2, 88.7, 89.3, 92.9, 122.15,

124.21, 133.10, 27, 135.17 (� :ν �Α*�ναι«
να�«, i. e. Parthenon)

�Α*ηνα�οι qui inhabitant urbem 37.4 (in app.),
97.1 (de Eudocia)

�Α*ην�δ�ρο« Alexandrinus, praeceptor Au-
gusti imperatoris 50.6

5Α*�« paeninsula 46.7 (in app.)
Α9α« heros mythicus 88.12
Α/γδη« particeps rebellionis Constantini Du-

cae 135.9
Α/γ&πτιοι gens 30.3 (in app.), 32.4, 35.1, 36.2,

3, 5 (in app.), 6 (in app.), 37.3, 42.17, 44.1,
46.15 (in app.), 50.2 (in app.)

Α9γψπτο« terra 26.7, 29.1, 32.2 (in app.), 35.1,
5, 36.2, 4, 5 (in app.), 6, 42.16, 17, 45.5, 8 (in
app.), 46.15 (in app.), 47.2 (in app.), 3, 6, 8
(in app.), 48.1 (in app.), 5, 50.2, 53.6, 95.8,
109.3

Α9γψπτο« vir 36.5
6Αιδη« de inferis 50.8 (in app.)
Α/*οπε« gen(te)s 29.1, 30.3 (in app., Α/*οπε«

δ&ο), 103.4
Α/*ιοπα terra 29.1 (=βλωποψσακατ. � Ινδο&«

et Ψτωρα Α/*ιοπα, @*εν :κπορε&εται � τ$ν
Α/*ι�π�ν ποταμ�«, � Ερψ*ρ. = βλωποψσα
κατ. %νατολ�«), 37.4, 51.4 (in app.), 78.1,
109.3

Α/*ιοπικ� liber Heliodori 95.9
Α/*οχ persona biblica 26.5
Α/*ρβο« regio e qua propheta Muhammad

109.10, 12
Α/λα Hierosolyma urbs 63.2
Α/μιλιαν�« imperator Romae 78.2, 79
Α/νεα« Troianus 54.1
Α/ολ« terra 29.2
Α/τ�λα terra 30.1

�Ακ�κιο« patriarcha C/poleos 101.1 (in app.)
�Ακωφαλοι haereseos studiosi 101.4, 102.1, 3,

104.7 (in app.)
�Ακντανοι gens 30.3 (in app.)
�Ακ(κ)ο&βιτα (-οι) (δεκαεννωα �Α.) aedificium

C/poli 131.6, 132.22
�Ακομητοι monachi sive monasterium 99.8
�Ακρτα« (τ4 :μπ�ριον το' �Ακρτα) 131.38
�Αλαω urbs Mediae 44.19
�Αλαμανα vide �Αλβανα
�Αλβανα (Σαλβανα, �Αλαμανα var. mss.)

terra 30.1
�Αλβανο gens 30.3 (in app.)
�ΑλεE�νδρεια urbs Aegypti 47.2 (in app.), 50.2

(in app.), 53.6, 66.3, 74.1, 88.6 (in app.),
89.3, 95.3 (in app.), 96.2, 97.4 (in app.),
99.9, 104.7 (in app.), 105.4, 109.10 (in app.)

�ΑλεEανδρε&« vide �Α*ην�δ�ρο«
�ΑλωEανδρο« Alexander Magnus 46.15 (in

app.), 18, 19, 47.1, 49.3, 88.6 (in app.)
�ΑλωEανδρο« � Μαμαα« imperator Romae

72.2, 73, 74.2
�ΑλωEανδρο« imperator Byzantinus 132.1 (in

app.), 6, 27, 133.37, 47, 61, 63, 134 (de reg-
no), 135.1, 12

�ΑλωEανδρο« patriarcha Alexandriae 88.6 (in
app.)

�ΑλωEανδρο« patriarcha C/poleos 88.9, 11, 89.6
�ΑλωEανδρο« episcopus Hierapoleos, haeresi-

archa 97.4 (in app.)
�ΑλεE�« vide Πτολεμα�ο« � �ΑλεE�«
�ΑλωEιο« � Μοψσελω drungarius viglae 124.12,

13, 16, 17, 20, 130.11–14
�ΑλωEιο« � Μοψσελω patricius, δροψγγ�ριο«

(τ$ν πλοGμ�ν) 136.19, 20
’Αλιεψτικ� liber Oppiani 65.3 (in app.)
�Αλτη« primus rex Corinthi 37.10 (in app.)
�Αλμ�σνοι gens 30.3 (in app.)
6Αλψ« flumen 133.42
�Αμαζον« terra 30.1
�Αμα*ε� persona biblica 42.9
�Αμαν�ται ( �Αμμαν�ται) gens 37.7, 39.2 (in

app., Να»« � �Αμμαντη«)
�Αμ�ντιο« praepositus 103.3
�Αμασεα ad Euxinum pontum; eius metropo-

lita Stephanus patriarcha C/poleos factus
est 136.41

τ. �Αμαστριανο' pars C/poleos 131.44,
132.2, 136.65

�Αμβακο&μ persona biblica 42.13 (in app.)
�Αμβρ�μ ( 5Αμβραμ) persona biblica 35.2, 3

( 5Αμβραμ), 36.6 (in app., 5Αμβραμ)
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�Αμβρ�σιο« episcopus Mediolani 92.7, 95.10
5Αμερ ’Amr Melitenes 131.4, 24, 26; cf. 136.52

( �Απ�ξαχ, � το' 5Αμερ Iκγονο«)
�Αμεσα« persona biblica 42.8
�Αμιναδ�μ persona biblica 37.13
�Αμμ�ν persona biblica 46.9
�Αμορρα�οι gens 30.3 (in app.), 129.1 (de Mi-

chaele II.)
�Αμ�ριον ( �Αμ�ριον, �Αμ�ριν) urbs thematis

Anatolici 101.1 (in app., �Αμ�ριον), 120.2,
122.3, 125.6, 129.1 (in app.), 130.32

�Αμ$« persona biblica, propheta 42.9
�Αμ$« persona biblica, filius Manassis 42.14,

15
�Αμ$« persona biblica, propheta 44.13
�Ανανα« propheta 42.2, 3, 17, 44.3, 45.8
�Ανανα« pseudopropheta 42.15
�ΑναEαγ�(�)ρα« philosophus antiquus 46.10

(in app.)
�Αν�πλοψ« prope C/polim (ad Bosporum)

(cf. Σ�σ*ωνειον) 88.10, 99.3, 102.2
�Αναστασα coniunx Tiberii I. imperatoris

Byzantini 106.2
�Αναστασα coniunx Constantini III. 110 (in

app.)
�Αναστασα soror Michaelis III. 131.21
4γα �Αναστασα ecclesia C/poli 95.7, 99.2

(τ. λεχανα τ�« 4γα« �Αναστασα« … :ν
τK μαρτψρ8 α6τ�«), 6, 106.2

�Αναστ�σιο« � Δκορο« imperator Byzantinus
102, 103.3, 10, 104.3

�Αναστ�σιο« imperator Byzantinus, idem qui
Artemius

�Αναστ�σιο« �πρεσβ&τερο« patriarcha C/po-
leos 121.9, 19 (in app.), 122.3, 4, 18 (in
app.)

�Αναστ�σιο«, �ρξ�ν το' ξρψσοξοψ sacella-
rius 136.18

�Αναστ�σιο« � Γογγ&λιο« fautor imperatricis
Zoes Carbonopsinae 135.12, 136.4

�Ανατολικ$ν (*ωμα) 119.7, 120.2, 121.5, 125.5,
127.3, 129.4; *ωμα τ�« �Ανατολ�« 130.21;
cf. %νατολ� oriens (sensu geographico sive
de parte imperii) 48.1, 78.1, 87.2, 3, 109.5,
7, 113.5 (κα" δ&σι«), 130.15, 131.26, 133.10,
136.74

�Ανατ�λιο« patriarcha C/poleos 98.1, 2 (in
app.), 7, 99.5

�Ανδραγ�*ιο« qui Gratianum imperatorem in-
terfecit 94.2, 95.2

�Ανδρωα« apostolus 88.7
�Ανδρωα« faber 104.12

�Ανδρωα« hetaeriarcha 131.7
�Ανδρωα« stratelata 132.2; fort. idem qui

�Ανδρωα« stratelata 133.2
�Ανδρωα« domesticus scholarum 132.25, 133.3,

6, 7, 8–10
�Ανδρωα«, πριμικ�ριο« το' βασιλικο' βεστια-

ροψ 136.2
�Ανδρι�ντε« liber Ioannis Chrysostomi 95.11
�Ανδρ�νικο« martyr 105.4
�Ανδρ�νικο« � Δο&E Andronicus Ducas 133.

52, 53 (8μα σψγγενωσι κα" %ν*ρ�ποι«),
54 (8μα το�« σψγγενωσι κα" τωκνοι« κα"
φλοι«), 55, 56 (μετ. π�ντ�ν τ$ν σψγγε-
ν$ν α6το'), 57

�Αν*ωμιο« imperator Romae 99.1
τ. �Αν*εμοψ ad Bosporum, situs monasterii

131.47
5Αν*ιμο« filius Constantini V., nobelissimus

124.17 (etiam mentio fit huius 123.4)
5Αννα soror Michaelis III. 131.21
5Αννα coniunx Stephani filii Romani I. 136.68
5Αννα filia Leonis VI. et Zoes Zautzinae 133.31
5Αννα adiutrix Romani I. 136.5
4γα 5Αννα ecclesia 116.5
�Αντγονο« Antigonus Monopthalmus, unus

successorum Alexandri Magni 47.2
�Αντγονο« domesticus scholarum, filius Bar-

dae caesaris 131.23
�Αντιγ�νοψ ν�σο« prope C/polim sita 136.14
�Αντι�ξεια urbs Syriae 47.2 (in app.), 73.3,

81.3 (in app.), 85.2, 88.6 (in app.), 89.2,
92.9, 94.4, 95.3 (in app.), 10, 11, 96.4, 101.6,
103.6, 8, 104.4, 7 (in app.); cf. τ1ν �Αν-
τιοξω�ν :κκλησαν 54.5 (in app.)

�Αντοξο« rex Syriae, filius Seleuci I. 47.2 (in
app.)

�Αντοξο« � �Επιφαν�« Antiochus IV. Epipha-
nes 46.10 (in app.), 47.8

�Αντπα« vide ’Ηρ�δη« � κα" �Αντπα«
�Αντπατρο« � �Ασκαλ�ντη«, τ�« Παλαισ-

τνη« διοικητ�« 47.10 (in app.), 48.2, 3
�Αντξριστο« 122.2
�Αντ�ν�νο« � Ε6σεβ�« Antoninus Pius, impe-

rator Romae 63.4, 64
�Αντ�ν�νο«, ψ!4« Σεψ�ροψ Caracalla, impera-

tor Romae 70 (70.1 etiam mentio fit matris
eius et fratris Getae), 71.2

�Αντ�νιο« strategus et consul Romae 49.4 (in
app.), 50.2 (in app. etiam mentio fit uxoris
eius: τ1ν γψνα�κα το' �Αντ�ννοψ (scrib.
�Αντ�νοψ))

�Αντ�νιο« � Καψλωα« patriarcha C/poleos
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133.14, 29 ( �Αντ�νιο«, sed var. mss. Στωφα-
νο«); cf. 133.25 (μον1 το' Καψλωα)

�Αντ�νιο« � Σψλα�ο« patriarcha C/poleos
129.6 (in app.), 130.4, 9, 14, 25, 44 (in app.)

�Απολασ�* strategus Melitenes 136.52
�Απολλιν�ριο« patriarcha Alexandriae 104.7

(in app.)
�Απολλιν�ριο« poeta 90.5
�Απολλιν�ριο« haereticus, episcopus Laodi-

ceae 95.3 (in app.)
�Απ�λλ�ν deus antiquus 48.2
�Απολλ�νι�« urbs Asiae Minoris (fort. Apol-

lonia ad Rhyndacum, vide Mango/Scott
1997, p. 524, n. 5) 116.5

�Απολλ�νιο« � Τψανε&« magus antiquus 60.4,
132.21

8γιοι �Απ�στολοι (� να4« τ$ν 4γ�ν/*ε�ν
�Αποστ�λ�ν) ecclesia C/poli; saepe men-
tio fit sepulchrorum imperatorum in ea
88.7, 8, 10, 91.2 (in app.), 92.1 (in app.),
96.3 (in app.), 97.3, 98.7 (in app.), 101.1 (in
app.), 102.5 (in app.), 104.7, 14 (in app.),
105.1, 9 (in app., :ν τK =ρP8), 110 (in
app.), 113.7 (in app.), 121.19 (in app.),
124.9, 22, 129.6 (in app.), 130.44, 131.28 (in
app.), 132.18 (:ν το�« τ�φοι« τ$ν βα-
σιλω�ν), 133.2, 33

�Αποστο&πη« strategus Peloponnesi 132.20
�Απ�ξαχ � το' 5Αμερ Iκγονο« dux Melitenes

136.52, 53
5Απρο« qui interfecit Carinum imperatorem

85.1
5Αραβε« gens 30.3 (in app.), 32.2 (in app.),

112.3, 5, 113.3, 4, 8, 114.1, 115.2, 119.2,
121.2, 122.3, 16, 123.5, 8, 124.5, 15, 20,
125.6, 129.5, 130.27

�Αραβα = %ρξαα terra 28.1
�Αραβα = ε6δαμ�ν terra 28.1
�Αραβα« de gente Ismael, filius Nizari 109.11
τ. �Αραβνδοψ ( �Αρεοβνδοψ) (τ4 λο'σμα

τ$ν �Αραβνδοψ) ubi occisus est Theoctis-
tus logotheta 131.20

�Αργε�οι qui inhabitant urbem 36.7
5Αργο« urbs Helladis 36.7
�Αργψρο gens (familia) 136.20, 137.2
το' �Αργ&ροψ βιβλον 102.5 (in app., τ.

βιβλα το' Ξρψσο' κα" το' �Αργ&ροψ)
�Αρδαβο&ριο« domesticus 97.9, 98.6, 99.1
�Αρδ�κη« primus rex Medorum 42.5 (in app.)
�Αρε�δνη ( �Αρι�δνη) coniunx Zenonis impe-

ratoris 99.11 (in app.), 100, 101.1, 3, 9,
102.5 (in app.)

�Αρωα« persona biblica 45.6
�Αρω*α« sanctus 103.4
�Αρειανο participes haereseos 91.3 (in app.),

92.1 (in app.), 93.2, 95.8, 99.1
5Αρειο« haeresiarcha 88.6, 89.3, 95.8
�Αρε�βινδο« comes foederatorum 97.5
5Αρη« 24.6 (planeta), 28.4 (idem qui Υο&ρρα« et

Β�αλ), 90.6 (*ο'ρο« πολεμ�κλονο« 5Αρη«)
�Αρ*ασασ*� vide Καμβ&ση« � κα" �ΑρταEωρEη«

et �ΑρταEωρEη« � RωρEοψ � Μακρ�ξειρ
�Αρστιπ(π)ο« philosophus antiquus 46.14 (in

app.)
�Αριστ�βοψλο« pontifex (antistes) templi Hie-

rosolymorum 47.8, 9, 10 (in app. (etiam
mentio fit filiorum eius))

�Αριστ�βοψλο« pater Herodis Agrippae 52.2
(in app.)

�Αριστοτωλη« philosophus antiquus 46.14, 15
(in app.)

�Αρκαδα soror Theodosii minoris 97.8
�Αρκαδα terra 30.1
�Αρκαδιανα locus C/poli, balneis notus, ubi

sepultus est Nicolaus Androsalita 132.11
�Αρκ�διο« imperator Byzantinus 95.1, 4, 6, 12,

96, 97.1, 121.18 (στ�λη �Αρκαδοψ :ν τK
Rηρολ�φ8); vide 96.1 ( �Αρκαδιακο" (%ρι*-
μο))

�Αρκαδιο&πολι« urbs Thraciae 96.1, 122.18
�Αρμ�τιο« (sive �Αρμ�το«) particeps rebellio-

nis in Zenonem imperatorem 101.1
�Αρμενα terra 25.4, 30.1 (Μικρ� τε κα"

Μεγ�λη)
�Αρμενι�κ�ν ( �Αρμενιακ$ν)/ �Αρμενι�κοι ( �Αρ-

μενιακο) thema et incolae eius 119.7, 120.2
(in app.), 124.4, 12, 13, 16, 17, 136.47, 60, 70

�Αρμωνιοι gens 30.3 (in app.), 88.13, 112.7
(Νιζζιο«), 119.7 ( �Αρτ�βασδο«), 122.5,
128.1 (Λω�ν � �Αρμωνη«), 130.6, 11, 131.9
(Λω�ν � �Αρμωνη«), 28 (in app.), 43 (Σψμ-
β�τιο« � �Αρμωνη«), 46 (Κ�νσταντ�νο« �
:E �Αρμεν�ν), 133.16 (το' �Αρμωνη το'
Κοψρτκη), 135.6 (Κοψρτκη« � :E �Αρ-
μεν�ν), 16 (Παγκρατο'κα« � �Αρμωνιο«),
19, 136.26 (Τατζ�τη« �Αρμωνιο«), 53, 82
( �Αρμωνι�ν τι τωρα« τS π�λει :πεφοιτ�κειT
πα�δε«)

�Αρμονιαν$ν vide Β�ρδονο«
�Αρπ�δη« dux Turcorum (Magyarorum)

133.17
5Αρραν persona biblica 32.5 (mentio etiam fit

coniugis eius), 33.2
�Αρσ�κιο« patriarcha C/poleos 96.5, 97.9
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5Αρσαμο« pater Darii 46.17
�Αρσωνιο« sanctus 95.4
�Αρσωνιο« pater Leonis viri Arsenii 136.15
�Αρσιν�η mater Ptolemaei I. 47.2
�Αρσιν�η vide Ε6ρψδκη = κα" �Αρσιν�η
�Αρτ�βανο« rex Persarum 46.8
�Αρτ�βασδο« Armenius 119.7
�Αρτ�βασδο«, κοψροπαλ�τη« κα" γαμβρ4«

:π" %δελφS α6το' [Constantini V.] qui fe-
cit rebellionem in Constantinum V. 122.3
(etiam mentio fit filiorum eius)

�Αρτ�βασδο« hetaeriarcha 131.52, 53
�ΑρταEωρEη« � RωρEοψ � Μακρ�ξειρ rex Per-

sarum 46.9–11
�ΑρταEωρEη« � Δαρεοψ κα" Παρψσ�τιδο« rex

Persarum 46.14
�ΑρταEωρEη« � 7Vξο« rex Persarum 46.15, 16
�ΑρταEωρEη« vide etiam Καμβ&ση« � κα" �Αρ-

ταEωρEη«
�Αρτωμιο« � κα" �Αναστ�σιο« imperator By-

zantinus 118.3, 119
�ΑρφαE�δ persona biblica 26.1, 2, 33.4
= �Αρξαιολογα liber Iosephi 23.1 (in app.)

24.6 (in app.), 34.7 (in app.), 36.2 (in app.),
5 (in app.), 39.2 (in app.), 6 (in app.), 40.5 (in
app.), 44.7 (in app.)

�Αρξωλαο« rex Iudaeae 50.11 (in app.)
�Αρξιστρ�τηγο« το' �Ανατωλλοντο« de ec-

clesia et monasterio in nomine eius 105.7
(in app., να�«), 132.8 (:κκλησα κα" μον1
%νδρKα)

�Αρ�τρ»« pater Abessalom 135.8
�Ασ� persona biblica 42.2, 3
�Ασ�φ persona biblica 39.2
�Ασ�ρ persona biblica 34.3
�Ασα pars mundi et pars imperii 30.2, 46.1,

47.2, 50.2 (in app.), 78.1, 109.5; cf. *αλασ-
σ$ν τ�« τε ποντικ�« κα" τ�« %σι�τιδο«
50.2 (in app.)

�Ασκαλ�ντη« vide �Αντπατρο« � �Ασκα-
λ�ντη«

�Ασκληπι�« medicus (!) 37.8
�Ασοψ�μ vide �Αζοψρ�ν
�Ασοψ�ρο« pater Darii 45.6 (in app.), 11, 12
�Ασο&ρ urbs 26.8
5Ασπαρ domesticus 97.7, 9, 98.6, 99.1; cf. 130.

28 (κινστωρνα το' 5Ασπορο« ( 5Ασπαρο«))
�Ασσψρα terra 28.1, 83
�Ασσ&ριοι gens 28.2–4, 32.3 (in app.), 4, 36.7,

42.12, 44.13 (in app.), 18, 19, 45.8 (in app.),
46.1

�Αστψ�γη« vide Δαρε�ο«

�Αστψν�μη coniunx Afri 28.2
�Ασψλω�ν cognatus Basilii I. 131.35, 50, 51,

132.2
�Ασ�τιο« Ashot II., princeps principum Ar-

meniae 135.15 (hic dicitur filius esse princi-
pis principum)

�Ατεο'« κ�στρον quo Leo Phoca conatus est
confugere 136.7

�Αττικ� terra 30.1, 37.4
�Αττικ�« patriarcha C/poleos 97.9
Α6γοψστε&« Augustaeum 104.10 (κονα τ4ν

:πιλεγ�μενον Α6γοψστωαν), 130.40 (το'-
φα � Ιοψστινιανο' το' λεγομωνοψ Α6γοψσ-
τω�«)

( �Οκτ�βιο«/ �Οκταβιαν�«) Αϊγοψστο« Κα�-
σαρ imperator Romae 49.4 (in app., �Οκτα-
βιαν�«), 50 (50.1 mentio fit parentum
eius), 54.1; cf. 50.1: %φ� οY Αϊγοψστοι ο!
’Ρ�μα�ν βασιλε�«

Α6Eωντιο« � Υεοφ�ρο« mons ubi vixit Stepha-
nus martyr 122.9

Α6ρηλιαν�« imperator Romae 81.3, 82, 84.2
8γιο« Α6τ�νομο« ecclesia/monasterium quo

confugit Mauricius imperator 107.11
�Αφρικαν�« martyr 95.4
�Αφρικαν4« (� σοφ�τατο«) Iulius Africanus,

scriptor 66.2, 67.2, 75.2, 77.2
�Αφρικ� terra 46.14 (in app.; Carthago provin-

cia Romana fit), 88.8, 98.6, 104.11, 106.4 (in
app.), 108.7, 115.2

�Αφροδτη 24.6 (planeta), 28.2 (persona), 56.2
(dea)

5Αφροι gens (ii qui ex Africa veniunt) 30.3 (in
app.), 129.5 (Arabes ex Africa?), 133.34
(Arabes)

5Αφρο« filius Croni 28.2
�Αξα�β persona biblica 42.4, 5 (τ4 γωνο«

�Αξα�β), 6, 44.7, 8, 10 (etiam mentio fit fi-
liorum et domus eius)

5Αξαζ persona biblica 42.11, 12, 20
�ΑξαGα terra 30.1
5Αξαρ persona biblica 44.7
�Αξελ�(«) persona biblica 45.13
�Αξελ$ν Anchialus, urbs Bulgariae 122.13
�ΑξελKο« ποταμ�« in Thracia 135.20
�Αξι.μ ( �Αξι») � Σιλ�ντη« propheta 40.3,

41.3 (in app.), 44.1, 3
�Αξικ�ν persona biblica 45.4
�Αξψρ$ν prope Adrianupolim; quo confugit et

ubi postea interfectus est Valens imperator
93.2

�Αχμαρο« vide Τιβωριο«
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’Αχ« C/poli; ubi aedificia etc. fecit Theoctis-
tus logotheta 131.5

�Α�δ persona biblica 37.4

(�/=) Β�αλ (Βα�λ) deus/dea Assyriorum
28.4, 44.10 (Βα.λ προφ�τα« κα" !ερε�« κα"
δ�μοψ«)

Βα�νη« praepositus 132.3
Βαασ� persona biblica 44.3, 4
Βαβο&τζικο« particeps rebellionis Iohannis

Curcuae 132.26
Βαβ&λα« sanctus 85.2
Βαβψλ�ν urbs (etiam metaphorice) 26.8,

30.2, 32.1 (in app.), 42.17, 18 (in app.),
44.20, 45.2, 4, 6, 7, 8 (in app.), 10 (in app.),
47.2, 133.23 (*ψγ�τηρ Βαβψλ$νο« de Zoe
Zautzina)

Βαβψλ�να 28.1, 42.12, 47.2 (in app.)
Βαβψλ�νιοι de Assyriis/Medis qui coloni

missi sunt in Samariam 44.19
Βα*οψ�λ persona biblica 42.10
Βαι*�λ vide Βε*�λ
Βακτ�γγιο« patricius 122.3
Β�κτρα terra 27.4, 46.18
Βακτριαν� terra 28.1
Βαλβ�νο« imperator Romae 74.2, 75.1
Βαλδμερ Vladimir, dux Bulgarorum 131.11
Βαλερα coniunx Galerii 86.1
Β�λλα persona biblica 34.3
Βαλλ�ντιο« turmarcha 136.5
Β�λλιξο« Iudaeus quidam 48.3
Βαλτ�σαρ persona biblica 45.11
Βανωα« persona biblica 40.3
Βαν�« (λμνη) lacus in Asia 124.5
Βαρ�κ persona biblica 37.5
Βαραξαοψ Zρο« ubi monachi quorum fautor

Romanus I. 136.59
Βαρδ�νη« � Το'ρκο« patricius et strategus

Anatolicorum 125.5
Βαρδ�νη« vide etiam Φιλιππικ�«
Β�ρδα« caesar, frater Theodorae 131.5, 19,

20, 22, 23, 25, 28, 31, 33–40; de palatio Bar-
dae C/poli: 133.43, 44

Β�ρδα« filius Cordyli 131.10
Β�ρδα« frater Basilii imperatoris, pater Basilii

rectoris 131.35, 50
Β�ρδα« � Β�ηλα« (το' Β�ηλα) strategus in

Chaldea 136.26
Β�ρδα« � Φ�κ»« magister 135.19, 136.73,

137.2
Βαρν�βα« apostolus 101.6
Β�ρναι urbs ad Euxinum Pontum 113.6

Βαρο&ξ vide Βοψζ
Βαρψμιξα�λ 136.5 (mentio fit filii eius qui

particeps fuit rebellionis Leonis Phocae)
Βασιλεδη« haeresiarcha 63.5
Βασλειο« imperator Byzantinus 131 (passim),

132, 133.1, 6, 8, 134.1, 9
Βασλειο« pater ecclesiae 92.9, 93.3
Βασλειο« rector 131.50
Βασλειο« patricius, magister, κανκλειο«

133.60, 135.16
Βασλειο« Macedo quidam (qui dicitur Con-

stantinus Duca esse) 136.64
Βασλειο« (�) � Επκτη« qui rebellionem fecit

in Leonem VI. 133.25–27
Βασλειο« � Καματερ�« hetaeriarcha 133.42
Βασλειο« � �Ονομ�γοψλο« qui in Sicilia coro-

natus est 121.13 (κα" το[« λοιπο[« �ρξον-
τα«)

Βασλεο« � Πετειν�« domesticus scholarum,
patricius, μωγα« Ψταιρει�ρξη« 136.84, 137.2

Βασλειο« � ’Ρ�διο« clericus 136.47
Βασιλισκιαν�« patricius 131.46, 49, 50
Βασιλσκο« particeps rebellionis in Zenonem

imperatorem 99.11 (in app.), 101.1
Βασιλτζη« (sive Βασλειο«, vide 134.4), �

%π4 το' Σκλαβν�ν I*νοψ« amicus Alex-
andri imperatoris 134.4, 9, 135.12

Βασ�η« � δρομε&« unus eorum qui capti sunt
apud Amorion a. 838 130.33

Βαστραν« terra 30.1
Βε*�λ (Βαι*�λ) locus sanctus; ubi visionem

habuit Iacob 34.6, 41.3, 44.7, 19
Βεκρε� persona biblica 42.9
Βελ(λ)ισ�ριο« strategus 104.5, 11, 15, 16
Βενιαμν persona biblica 34.5; cf. φψλ1 Βε-

νιαμν 38.1, 39.5, 41.1, 43.4
Βενιαμν filius Symeonis Bulgari 136.45
Βερζητα ubi vixerunt Slavi, in Macedonia

sive Thessalia 122.16
Βερνα coniunx Leonis I. 99.11 (in app.,

Βερνκη (sed Βερνη ms. K)), 101.1, 9
Βερνκη (sive Βερενκη) filia Herodis Agrip-

pae 50.11
Βωροια urbs Macedoniae (Thraciae) (cf.

Ε/ρην�πολι«) 124.6
Bertha vide Ε6δοκα (Bertha)
Βωσσοι gens 30.3 (in app.)
Βη*λεωμ urbs 34.5, 50.10
Βη*λεεμτη« vide � Εσεβ(ν � Βη*λεεμτη«
Βη*οψλα τ�« � Ιοψδαα« 46.4 (in app.)
Β�ρο« Lucius Verus, qui regnavit una cum

Marco Aurelio 65.1, 85.1
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Β�σο« Persa 46.18
Βιβρανο gens 30.3 (in app.)
Βιγλιο« (Βιγωλιο«) papa Romae 104.7 (in

app.)
Βι*ψνα terra 29.2, 50.2 (in app.), 136.73
Βι*ψνο gens 92.1 (in app.)
Βιταλιαν4« � Υρ\E 102.2 (insurrectionem facit

in Anastasium imperatorem), 103.2 (stratela-
ta factus est)

Βιτ�λιο« imperator Romae 56.2, 3, 57
Β�λ cuius cultum inhibuit Daniel propheta

46.1 (in app.)
Βλαξωρναι pars C/poleos et palatium 98.3,

105.3, 106.3 (τ4 δημ�σιον Βλαξερν$ν
λοψτρ4ν), 107.2 (+ τ4 :ν α6τα�« δημ�σιον
λοψτρ�ν), 115.5 (τ�« τ$ν Βλαξερν$ν
π�ρτη«), 116.5 (παλατ8 Βλαξερν$ν),
119.6 (τ�« τ$ν Βλαξερν$ν π�ρτη« το'
μονοτεξοψ«), 122.7, 128.2, 130.10, 13, 31,
42, 132.26, 135.10, 11, 13, 136.24, 29,
32, 48, 81; cf. etiam τ4ν :ν Βλαξωρναι«
να4ν τ�« το' Υεο' μητρ�« 131.30, :ν
Βλαξωρναι« :ν τS 4γ] ΣορK 133.22 (sim.
136.24, 32)

Βο^δτζη« discipulus Leonis philosophi; unus
eorum qui prodiderunt Amorion 130.33

Βοι�τα terra 30.1
Βολοψσιαν�« imperator Romae 77.1, 78
Β�νο« patricius 109.7
Βο4« %γορ� forum boarium C/poli 108.8; cf.

Βο'« et ind. verborum Byzantinorum s.v.
φ�ρον

Βοοσφ�ριον locus ad C/polim, cf. Mango/
Scott 1997, p. 602, n. 14 122.11

Β�ρδ�νο« μον� (sive Γ�ρδ�(ο)νο«; etiam
Κ�ρδονο« in mss.) ubi exsulavit Photius
patriarcha 133.3 (μον1 τ$ν �Αρμονιαν$ν
( �Αρμενιακ$ν var. mss.), = :πιλεγομωνη
το' Β�ρδονο«)

Βοσπ�ρη terra 30.1
Β�στρα terra 76.1
Βοψζ (fort. scrib. Βαρο&ξ) persona biblica

42.17
Βοψκελλαρ�ν (*ωμα) 131.7, 26
Βοψκωφαλο« (var. mss. Βοψκεφ�λο«, Βοψκε-

φ�λα«) 49.3 (de equo Iulii Caesaris simili
equo Alexandri Magni)

Βοψκολω�ν pars C/poleos cum palatio et por-
tu 130.43, 44, 133.25, 135.26, 30

Βοψλγαρα terra 122.16, 17, 124.19, 131.9,
11, 18 (in app.), 25, 133.15, 17, 18, 134.8,
135.10, 136.45, 51

Βο&λγαροι gens 113.6, 114.2, 116.4, 117.4,
118.2, 121.12, 14, 122.10, 13, 16, 17 (in
app.), 18, 124.15, 125.10, 126.2 (in app.),
127.3, 128.2 (in app.), 131.9 (in app.), 11,
18, 25, 35, 50, 133.15, 16, 18–20, 135.14,
19–21, 23, 136.16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 34,
45 (in app.), 46–51, 60, 67

Βοψλγαρ�φψγον (Βοψλγαρογωφψρον) ubi
fuit pugna cum Bulgaris a. 896 133.21

Βο'« forum boarium C/poli 114.7; cf. Βο4«
%γορ� et ind. verborum Byzantinorum s.v.
φ�ρον

τ. Βοψτοψ (τ4 :μπ�ριον τ$ν Βοψτοψ) em-
porium 133.40

τ. Βρακ� (fort. τ. ’Εβρα^κ. vel Σταψρακ�)
monasterium (loci incerti) ubi obiit Staura-
cius imperator 126.4

Βρεττανα terra 30.2, 69.5, 94.2 (το[« :ν
Βρετταν])

Βρεττανο gens 30.3 (in app., Βρετανο), 49.2,
94.2 (Μ�Eιμ�« τι« Βρετταν�«)

Βρο'το« unus eorum qui interfecerunt Iulium
Caesarem 49.4, 50.2

Βρ&α« palatium apud C/polim 130.23, 32
Βψζ�ντιοι qui in urbe Byzantio habitant 69.2,

103.2, 112.6, 113.3
Βψζ�ντιον C/polis 42.15, 50.2 (in app.), 60.4,

69.2, 82.1, 88.3, 4, 6 (in app.), 7, 9, 11, 91.2
(in app.), 94.1, 102.11, 104.16, 107.3, 109.7,
122.5, 129.4

Βψζαντ« C/polis 88.6 (in app.)

Γαβαλ»« pater Annae coniugis Stephani Le-
capeni 136.68

Γαβα�νται gen(te)s 30.3 (in app., Γαβα�ν-
ται δ&�)

Γαβρι�λ angelus 109.12
Γαβρι(η)λ�ποψλο« amicus Alexandri impera-

toris 134.4, 9, 135.12
Γ�δ persona biblica 34.3, 39.2
Γ�δειρα urbs (Cadiz) 27.4, 29.1
Γαδ�(«) persona biblica 44.16
Γ�ζα urbs 46.19
Γα^δ�δ persona biblica 24.1
Γα^ν�« qui insurrectionem fecit in Arcadium

96.6
Γ�ιο« vide (Γ�ιο« � Ιο&λιο«) Κα�σαρ
Γ�ιο« imperator Romae (Caligula) 51.1, 3,

52
Γαλα�δ mons 34.4
Γαλααδτη« vide � Ιαε"ρ � Γαλααδτη« et

� Ιεφ*�ε � Γαλααδτη«
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Γαλακρινα/-κρηνα pars C/poleos, praeser-
tim ubi est monasterium Nicolai patriar-
chae 133.50, 134.2, 136.29 (de monasterio
Iohannis rectoris prope G.), 40

Γαλ�ται gen(te)s 30.3 (etiam in app.: Γαλ�ται
δ&ο), 46.14 (in app.), 88.13 (Κελτ$ν κα" Γα-
λατ$ν τ$ν Ψσπερ�ν)

Γαλ�τη« filius Valentis 93.3
Γαλατα terra 30.1, 50.2 (in app.), 91.2 (in

app.)
Γ�λβα« imperator Romae 55, 56.3
Γαλην�« imperator Romae 80
Γαλιλαα terra 48.3
Γαλιλα�οι i. e. Christiani 96.4
Γ�λλα secunda coniunx Theodosii I. 95.1
Γαλλωριο« caesar 86.1–3, 87.1, 90.3 (in app.)
Γαλλαι terra 89.2, 92.1 (in app., Γαλι$ν)
Γ�λλοι gens 49.2, 50.2 (in app.; vide etiam in

app. ad 50.2: τ1ν π�λιν καλωσα« ε/« Zνομα
α6τ$ν τ1ν :παρξαν κα" τ4ν ποταμ4ν
Γ�λλον)

Γ�λλο« imperator Romae 77.1, 78
Γ�λλο« caesar et augustus 89.2, 9
Γ�μερ persona biblica 30.3
τ. Γαστρα monasterium 130.5, 131.21, 22
Γεδε�ν persona biblica 37.6
Γελ�μερο«/Γελμερ ultimus rex Vandalorum

104.11, 15, 16
Γενωσιο« filius Constantini Armenii 131.46
Γενν�διο« patriarcha C/poleos 99.5, 7
Γεργεσα�οι gens 30.3 (in app.)
Γερμανκεια urbs Syriae (Asiae Minoris) 122.5,

132.17
Γερμανο gens 30.3 (in app., Γερμ�νοι), 49.2,

65.3
Γερμαν�« caesar sub Tiberio II. 106.4 (etiam

mentio fit coniugis et filiarum eius)
Γερμαν�« episcopus Cyzici et patriarcha

C/poleos 113.1, 119.3, 6, 121.8, 19 (in app.),
122.3

Γετο&λοι gens 30.3 (in app.)
8γιο« Γε�ργιο« martyr 85.2
Γε�ργιο« protospatharius, πιγκωρνη« 137.6
Γε�ργιο« � Β�ραφο« patricius 118.3, 119.1
Γε�ργιο« � Κρηντη« (Κρη(ι)ντη«) stratelata

133.16, 42
Γε�ργιο« � Σοψρσο&βοψλι« frater coniugis

Symeonis Bulgari 136.45, 47, 49
Γε�ργιο« (� Σ&ρο«) Georgius I., patriarcha

C/poleos 112.4 (in app.), 113.7 (in app.)
Γε�ργιο« � Πηγ�νη« strategus 131.42, 43
Γε�ργιο« � Πισδη« poeta 109.6

Γ�παιδε« gens 97.12
Γη�ν, � καλο&μενο« Νε�λο« flumen 29.2
Γιζωριξο« rex Vandalorum 95.6, 98.6
Γπιδε« (cf. fort. supra Γ�παιδε«) gens 30.3

(in app.)
Γοζ�ν flumen 44.19
Γοηλω�ν vicus quo confugit Leo Phoca 136.7
Γο*ολα persona biblica 42.6, 7
Γο*ολα« persona biblica 45.4, 5
Γο*ονι�λ persona biblica 37.2
Γομαρε�« gens 30.3
Γομοστο gens 131.12 (Λω�ν :κ γωνοψ« τ$ν

Γομοστ$ν)
Γον�* persona biblica 44.6
Γορδιαν�« imperator Romae 75.1, 2
Γ�ρδονο« vide Β�ρδονο«
Γ�τ*οι gens 92.8, 93.2, 97.12, 99.11 ( �Οδο�-

κροψ Γ�τ*οψ)
Γο&μερ (Γο'βερ) comes Opsicii thematis

131.42 (λογο*ωτη« το' δρ�μοψ factus est),
133.7 (patricius factus est)

Γοφωρ terra 42.9
Γρατιαν�« imperator Byzantinus 94 (94.2

etiam fit mentio coniugis eius), 95.1, 2
(σψγγενε�« Γρατιανο' %νελ�ντα« τψρ�ν-
νοψ«), 6

Γρηγορ»« � � Ιβηρτζη« domesticus schola-
rum, magister 133.54, 135.3, 6, 8

Γρηγ�ριο« � Υαψματοψργ�« sanctus 77.2,
102.8 (τ4ν ο_κον, :ν ` = *�κη Γρηγοροψ
:στν)

Γρηγ�ριο« � Υεολ�γο« Nazianzenus, pater
ecclesiae 92.9, 93.3, 94.4, 95.3, 7 (� Υεολ�-
γο«), 8

Γρηγ�ριο« � Μοψσοψλ�κιο« patricius 124.24
Γρηγ�ριο« � το' Φιλ�μονο« ianitor palatii

131.53

Δαγλ�ιφο« senator 92.2
Δαδ�μ persona biblica 35.5
Δαδαστ�να (?) vicus in Asia 91.2 (in app.,

:ν ξ�ρ8 Δαδαστ�ν8 (an scrib. Δα-
δαστ�ν]?))

Δακα terra 87.1
Δαλμ�τη« de origine Diocletiani 86.1
Δαλματα terra 30.1
Δαλμ�τιο« filius Constantii I. 89.9
Δαλμ�τοψ μον� monasterium C/poli 115.5

(τ�« Δαλμ�τοψ), 135.8 (το' Δαλμ�τοψ)
Δαμασκην�« vide � Ι��ννη« � Δαμασκην�«, �

Ξρψσορρ�α«
Δαμασκ�« urbs 42.11 (in app.), 109.3, 121.16
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Δαματρ&(ν) fort. hod. Samandra ad montem
S. Auxentii prope C/polim (de hoc vide
Mango/Scott 1997, p. 531, n. 11) 117.5,
133.42, 60

Δαμιαν�« patricius et paracoemomenus
131.19, 20, 31

Δαμιαν�« eunuchus, drungarius viglae 135.13
Δαμιαν�« � �Αγαρην�«, %μηρ»« Arabs 133.30,

62, 135.17
τ. Δαμιανο' C/poli; ubi fecit prokenson Leo

VI. 133.22
Δ�ν persona biblica 34.3; cf. Δ.ν φψλ� 37.10,

41.3
Δανι�λ persona biblica, propheta 42.17, 45.6,

8, 9, 12, 46. 1 (in app.), 10, 47.8 (in app.),
50.3

Δανι1λ � Στψλτη« sanctus 99.3
Δανο&βιο« flumen 88.4 (τ. πωραν το' Δα-

νοψβοψ I*νη), 128.2, 131.9, 10, 133.17,
135.21; cf. 5 Ιστρο«

Δ�ρδαροι gens 30.3 (in app.)
Δαρε�ο« � �Αστψ�γη« rex Persarum, filius

Asueri 45.11, 12
Δαρε�ο« rex Persarum, filius Hystaspis 46.3, 6,

7
Δαρε�ο« � Ν�μιο« (Ν�μιο« : Ν�*ο« var. mss.,

quod scrib.) rex Persarum, filius Xerxis
46.13, 14

Δαρε�ο« ultimus rex Persarum, filius Arsami
46.17–19, 47.1

Δαρε�ο« ut vid. pro Ξοσρ�η« (i. e. generice pro
rege Persarum (Sassanidico)) 104.16

Δαψδ persona biblica, propheta et rex Iu-
daeorum 34.1, 39.1–4, 6, 40.1, 2 (in app.),
41.2 (� ο_κο« Δαψδ), 3 (in app.), 43.1 (ο! :κ
Δαψδ), 44.20 (ο! :κ Δαψδ) 48.4, 60.7 (ο!
%π4 το' γωνοψ« Δαψδ), 8 (ο! :κ Δαψδ),
133.38, 136.84

Δαψ"δ � Καμοψλιαν�« qui fecit insurrectio-
nem in Romanum I. 136.8

Δ�φνη pars magni palatii C/poli 131.5, 6 (:ν
τK 4γ8 Στεφ�ν8 τK ε/« τ1ν Δ�φνην)

Δα�νιον prope Heracleam Thraciae 107.3
Δεβ�ρα persona biblica 37.5, 6
Δεκ�λογο« leges quas recepit Mose 44.19
Δωκιο« imperator Romae 76.3, 77 (77.1 etiam

mentio fit filii eius), 97.4
Δελματε�« gens 30.3 (in app.)
Δελφο ubi Pythia 50.7
Δερβ« terra 30.1
Δεψκαλ�ν 37.3 (de cataclysmo)
Δεψτωριο« patriarcha C/poleos, Arianus 102.11

Δε&τερο« Ε6εργωτη« vide Πτολεμα�ο« �
Δε&τερο« Ε6εργωτη«

Δε&τερο« Σ�τ�ρ vide Πτολεμα�ο« � Δε&τε-
ρο« Σ�τ�ρ

Δημητρι�« castra 133.30
Δημ�τριο« scriptor apud Eusebium 35.5
Δημ�τριο«, βασιλικ4« νοτ�ριο« το' /δικο'

136.18
Δημ�τριο« � Καμοψλιαν�« unus eorum qui

Petronam poena adfecerunt 130.10
Δημ�τριο« � Φαληρε&« philosophus 47.4
Δημοσ*ωνη« rhetor Athenaeus 46.15 (in app.)
Δημοσ*ωνη« quidam illitteratus 93.4
Δημ�φιλο« patriarcha C/poleos 91.3 (in app.),

92.1 (in app.), 93.2 (in app.), 94.4, 95.8
Διηγηστε&« C/poli; balnea publica ibi 104.3,

106.2
Δνα persona biblica 34.3, 5
Διοκλητιαν�« imperator Romae 85.2, 86, 87.1
8γιο« Διομ�δη« ecclesia 131.13, 132.11
Διον&σιο« (pro Δι�νψσο«) vide Πτολεμα�ο« �

Νωο« Διον&σιο«
Δι�σκορο« sectator Euthycis, condemnatus a

concilio Chalcedonico 98.2 (in app.)
Δππην (Διππιον) porta hippodromi C/poli

122.3
Δστρα (var. mss. Δρστα, Δρστρα etc.) flu-

men 133.18
Δομετιαν�« imperator Romae 59.2, 60
Δομνκα coniunx Valentis imperatoris 93.3
Δ�μνο« patriarcha Antiochiae 104.7 (in app.)
Δορ&λαιον urbs Phrygiae 125.6, 130.27
Δψρρ�ξιον urbs 42.17 ( � Επδαμνο« :κτσ*η

κα" μετ�νομ�σ*η Δψρρ�ξιον), 132.20

6 Εβδομον suburbium C/poleos 96.2, 107.5 (in
app.), 134.3, 135.10, 136.51

5 Εβερ persona biblica 26.4–6, 27.1, 32.1 (in
app.)

τ. ’Εβρα^κ. vide Βρακ�
’Εβρα�οι gens 26.6, 8, 30.3 (in app.), 35.1, 3,

36.3, 4, 39.6, 42.20, 46.2, 47.4–6, 70.3,
121.2, 16, 132.10; cf. πα�« ’Εβρα�ο« de
Christo 50.7, ’ Εβραa« φ�ν�/γλ$σσα 26.6,
47.4

� Εγιαλε&« primus rex Sicyoniorum 32.3 (in
app.)

� Εγλ�μ rex Moabitarum 37.4
� Εγλ(μ � Ζαβοψλ�ντη« persona biblica 37.9
� Εδωμ ubi paradisus 10.2, 24.8
5 Εδεσ(σ)α urbs 47.2 (in app.), 103.11, 136.80
5 Εδνα persona biblica 32.5
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� Εζεκα« persona biblica 42.12, 13
Ε/κασα vide � Ικασα
Ε/ρ�νη coniunx Constantini V. 121.17; vide

etiam = Ξαζ�ρα
Ε/ρ�νη augusta et imperatrix, coniunx Leonis

IV. 122.14, 15, 124, 125.1 (in app.), 2, 3, 7,
129.4, 130.42

4γα Ε/ρ�νη ecclesia C/poli 88.10, 89.7
Ε/ρην�πολι« de Beroia Macedoniae (Thra-

ciae) 124.6
Ε/σβα�λ rex Sidoniorum 44.7
’ Εκ�βη persona mythica 108.3 (in app.)
τ$ν �Ελεγμ$ν μον� monasterium in Bithynia

136.18
� Ελε�ζαρ persona biblica 42.3
� Ελεμ persona biblica 37.9
’ Ελωνη coniunx Constantii Chlori, mater Con-

stantini I. 87.1, 4, 88.8 (in app.)
’ Ελωνη filia Constantini I. 90.3 (in app.)
’ Ελωνη filia Romani I. 136.3
’ Ελωνη coniunx Constantini filii Romani I.

136.70
’ Ελεν�πολι« urbs 88.8
� Ελεσβα»(«) rex Aethiopum 103.4
τ. �Ελεψ*εροψ palatium (παλ�τιον, ο_κο«)

C/poli 124.13, 24, 125.2
� Ελεφαντ�νο« turmarcha 136.64
� Ελιακεμ vide � Ι�ακε"μ � κα" �Ελιακεμ
�Ελιακεμ persona biblica 45.8 ( � Ελιακεμ :

� Ι�ακεμ ms. Ab)
� Ελισσα�ο« persona biblica, propheta 42.3,

44.7, 8, 10, 11, 99.9
’ Ελκεσα�ο« persona biblica 45.6 (in app.)
’ Ελλ�« terra sive pars imperii 46.7 (in app.,

το&« τε τ1ν ’Ελλ�δα κα" τ1ν Ε6ρ�πην
π»σαν ο/κο'ντα«), 15 (in app.), 114.6,
135.17, 136.16; cf. 133.30 (*ωμα τ�« ’Ελ-
λ�δο«)

6 Ελληνε« gens; saepe cum significatu »pagani«
(vide e.g. 99.10, 101.2, 104.2 (in app.)) 30.3,
36.7, 39.6 (in app.), 46.7 (in app.), 10 (in
app.), 14 (in app.), 51.4 (in app.), 88.9, 90.1,
95.5, 99.10, 101.2 (in app.), 104.2 (in app.)

’ Ελλην"« φ�ν� 47.4; cf. 47.4 (in app., ’ Ελλ�ν�ν
γλ$σσα)

’ Ελλ�σποντο« fretum 46.7 (in app.)
� ΕλψμαG« terra 28.1
� Εμμ� persona biblica 24.8
� Εν�« persona biblica 24.1 ( � Εν�ξ LXX et

Georg. Mon.), 5, 8, 11 (in app.)
� Εν�ξ persona biblica 24.8
’ ΕEαπλ» liber Origenis 70.3

� Επδαμνο« urbs 42.17 ( � Επδαμνο« :κτσ*η
κα" μετ�νομ�σ*η Δψρρ�ξιον)

� Επκοψρο« philosophus antiquus 47.3
� Επιτ�φιο« liber Gregorii Theologi 93.3
� Επιφαν�« vide �Αντοξο« � �Επιφαν�« et

Πτολεμα�ο« � �Επιφαν�«
�Επιφ�νιο« patriarcha C/poleos 104.14 (in

app.)
� Επιφ�νιο« episcopus Cypri 96.4
τ. �Ερημα« monasterium 132.16
’ Ερμ�« 24.6 (planeta), 28.5 (Faunus)
� Ερψ*ρ. *�λασσα 36.6 (in app.)
� Ερψ*ραα vide Σβψλλα �Ερψ*ραα
�Ερψσ*ε&« primus rex Lacedaemoniorum 37.10

(in app.)
5 Εσδρα« scriptor biblicus 46.4, 9, 10 (in app.)
� Εσεβ(ν � Βη*λεεμτη« persona biblica 37.8
� Εσ*� persona biblica 42.18
� Εσ*�ρ persona biblica 46.9
Εϊα persona biblica 14.3, 15.1, 3, 5, 16.1, 3, 4,

17.1–3, 18.1–3, 20.2, 22.1
Ε6α�οι gens 30.3 (in app.)
Εϊβοια insula 30.2
4γα Ε6γενα martyr 75.1
Ε6δοκα coniunx Theodosii II. 97.1, 2, 11
Ε6δοκα coniunx Heraclii imperatoris 109.1
Ε6δοκα sponsa Bardae caesaris 131.28
Ε6δοκα (Βαι�νη) tertia coniunx Leonis VI.

133.32
Ε6δοκα (Bertha) filia Ugonis regis Franco-

rum, coniunx Romani II. 136.78
Ε6δοκα = το' Δεκαπολτοψ/= Δεκαπολ-

τισσα coniunx Michaelis III. 131.6, 53
Ε6δοκα = το' 5 Ιγγερο« ( 5 Ηγγιρο«)/= � Ιγγι-

ρνα ( � Ιγγηρνα) coniunx Basilii I. 131.6,
32, 45, 46, 48, 49, 53, 132.6, 18

Ε6δ�κιμο« filius Constantini V., a fratre, Leo-
ne IV., nobelissimus factus 123.4, 124.17

Ε6δοEα coniunx Arcadii 96.2, 3 (in app.), 4
Ε6δ�Eιο« patriarcha C/poleos 89.7, 90.3 (in

app.), 92.1 (in app.)
Ε6εργωτη« vide Πτολεμα�ο« � Ε6εργωτη«

(Ptolemaeus III.) et Πτολεμα�ο« � το' Φι-
λομ�τορο« %δελφ�«, � Ε6εργωτη«

Ε6εργωτι« vide Κλεοπ�τρα = Ε6εργωτι«
Ε6*&μιο« syncellus et patriarcha C/poleos

133.22 (in app., Ε6*ψμοψ μοναξο' το'
προδηλ�*ωντο«), 50, 59, 61, 134.2, 136.13;
cf. 133.61 (μον1 Ε6*ψμοψ πατρι�ρξοψ)

Ε6*&μιο« Σ�ρδε�ν episcopus 128.6
Ε6*&μιο« unus moderatorum imperii post

mortem Alexandri imperatoris 134.9
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Ε6λ�λιο« (τιν4« %π4 πλοψσ�ν πωνητο«
τελεψτ�σαντο«) 103.12 (etiam mentio fit
filiarum eius)

Ε6λ�μπιο« (cf. Κ�νσταντ�νο« � το' Ε6λαμ-
ποψ) 135.8

Ε6λ�γιο« � Πωρση« unus eorum qui cum Ba-
silio I. interfecerunt Michaelem I. 131.52

Ε6ν�μιο« patriarcha C/poleos 89.7
ΕϊEεινο« Π�ντο« mare (cf. Π�ντο«) 109.6,

136.72 (Ε6Eενοψ π�ντοψ στ�μα)
Ε6πρ�Eιο« stratelata in Sicilia 132.20
Ε6ριπδη« scriptor tragicus antiquus 46.10 (in

app.)
Ε6ρψδκη = κα" �Αρσιν�η mater Ptolemai III.

Euergetis 47.5
Ε6ρ�πη pars mundi 46.7 (in app., το&« τε

τ1ν ’Ελλ�δα κα" τ1ν Ε6ρ�πην π»σαν ο/-
κο'ντα«), 50.2 (in app.)

Ε6σωβιο« Caesarensis, scriptor ecclesiasticus
35.5, 88.10

Ε6σωβιο« episcopus Nicomediae 89.5, 6, 90.1
Ε6σωβιο«, πρ$το« τ$ν βασιλικ$ν ε6νο&ξ�ν

90.4
Ε6στ�*ιο« patriarcha Antiochiae 88.6 (in app.)
Ε6στ�*ιο« patricius, δροψγγ�ριο« τ$ν

πλοGμ�ν 133.17, 19, 34, 40
Ε6στ�*ιο« � �Αργψρ�« protostrator 131.37
Ε6στ�*ιο« � Μονομ�ξο« quaestor 130.10
Ε6τρ�πιο« eunuchus 97.2 (in app.)
τ. Ε6τροποψ C/poli 108.2 (Ε6τροποψ

λιμ�ν), 3 (:ν τK μ�λ8 τ$ν Ε6τροποψ)
Ε6τψξ�« monophysita, condemnatus a conci-

lio Chalcedonico 98.2 (in app.)
Ε6τψξιαν�« qui imperatorem pronuntiavit

Avitum 71.2
Ε6τ&ξιο« patriarcha C/poleos 104.7 (in app.),

14 (in app.), 105.7 (τ4ν %ρξιερωα: fort.
fit hic mentio eius sive Iohannis IV.), 9 (in
app.)

Ε6φημα coniunx Iustini I. 103.9 (in app.)
4γα Ε6φημα :ν τS Πωτρ]/ε/« τ4 Πετρον

martyr; de ecclesia/monasterio eius (eius-
dem instituti, ut vid.; vide ODB s.v. Pe-
trion) 95.4 (4γα Ε6φημα :ν τS Πωτρ]),
122.14 (τ�« 4γα« Ε6φημα« τ4 λεχανον,
� να4« τ�« 4γα« κα" πανεψφ�μοψ), 136.9
(= τ�« 4γα« Ε6φημα« μον1 ε/« τ4
Πετρον)

Ε6φ�μιο« patriarcha C/poleos 102.7
Ε6φρ�τη« flumen 28.1, 39.6 (in app.), 42.17
Ε6φροσ&νη coniunx Michaelis II. 129.3, 6,

130.2, 5

Ε6ξ�ιτα urbs (prope Amaseiam) ubi archi-
episcopus Theodorus Santabarenus 132.21,
133.6

5 Εφεσο« urbs 61.1, 77.2 (ο! Ψπτ. πα�δε« ο! :ν
�Εφωσ8), 97.4, 7

� Εφρα*� terra 34.5
� Εφραμ persona biblica, filius Ioseph 36.2 (in

app.); cf. φψλ1 �Εφραμ 37.4 (in app.), 5, 6,
41.1, 3, 43.4

� Εφρα"μ � Σ&ρο« sanctus 89.8

Ζαβοψλ�ν persona biblica 34.3
Ζαβοψλ�ντη« vide � Εγλ(μ � Ζαβοψλ�ντη«
Ζαγ�ρια terra, quam dedit Iustinianus II. duci

Bulgarorum Terbeli 117.1
Ζ�κψν*ο« insula 30.2
Ζαμβρ� Zambre 1., persona biblica 42.6, 44.5,

6
Ζαμβρ� Zambre 2., persona biblica 44.6, 7
(Στψλιαν4«) Ζαο&τζη« pater Zoes Zautzinae

132.24 (μικρ4« Ψταιρει�ρξη«), 133.3 (magis-
ter et λογο*ωτη« το' δρ�μοψ), 13 (basileo-
pator), 15, 22 (ο! το' Ζαο&τζα σψγγενε�«
@ τε ψ!4« α6το' � Τζ�ντζη« κα" ο! λοι-
πο"), 23, 24, 25, 27 (τ1ν σψγγωνειαν
π»σαν Ζαο&τζα), 31 (de origine Zoes)

Ζ�πετρον urbs (Zapetra; prope Samosata)
130.23

Ζαξαρα« persona biblica, propheta 42.7
Ζαξαρα« ( �Αξαρα« apud Georg. Mon.) per-

sona biblica 44.14, 15
Ζαξαρα« � το' �Αδδ$ persona biblica

46.2
Ζαξαρα« propheta 121.8
Ζαξαρα« patriarcha Hierosolymorum 109.3
Ζαξαρα« vide �Οζα« � κα" Ζαξαρα«
Ζεβεδα�ο« (cf. � Ι�κ�βο« filius Zebedaei)

50.11
Ζελφ� (var. mss. Ζωλφα, Δελφ�) persona bibli-

ca 34.3
το' ΖεψEπποψ τ4 λοψτρ�ν balnea C/poli

69.2, 118.3
Ζε&« planeta, vir/deus 24.6 (planeta), 28.2,

28.3, 5, 32.4, 36.7, 54.3, 63.4, 90.2, 99.7
Ζ�ν�ν imperator Byzantinus 100, 101
Ζοροβ�βελ persona biblica 46.2
Ζ�� Zoe Zautzina, secunda coniunx Leo-

nis VI. 133.13, 22, 23, 25, 27, 31 (filia eius
Anna coronata est)

Ζ�� Zoe Carbonopsina, quarta coniunx Leo-
nis VI. 133.10, 37, 39, 47, 49, 60, 135.1, 12,
13, 16, 18, 26, 27, 136.9
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�Ηζ* dux Arabum (Yazid b. Muhallab) 121.2,
3 (etiam mentio fit filii eius)

’Ηλε"(�) � !ερε&« persona biblica 37.12, 13,
39.2; vide etiam 136.83 (cum persona bibli-
ca comparatur Romanus I.)

’Ηλα« propheta 42.3, 10, 44.7–9, 13 (in app.),
132.24 (de die huius (8γιο« ’Ηλα«))

’Ηλιβ� ( �Ολδ� scrib.) persona biblica 42.15
’Ηλι�δ�ρο« scriptor et episcopus 95.9
6 Ηλιο« filius Cleopatrae ultimae reginae Ae-

gypti 50.2; de sole 24.6
’Ηλιο&πολι« urbs Syriae 113.3
�Ηπειρ$τι« terra 30.1
6 Ηρα dea, coniunx Iovis 28.2, 32.4
’Ηρακλεα urbs 82.1
’Ηρ�κλειο« strategus in Africa (re vera pater

imperatoris Heraclii), imperator Byzantinus
107.1, 108.7, 8, 109, 110, 111.2, 112.1

’Ηρ�κλειο« frater Constantini IV. 113.2
’Ηρ�κλειο« frater Tiberii II. 117.2
’Ηρακλεοψ μον1 :ν τK Καταβ�λ8 quo con-

fugit Bardanes Turcus 125.5
’ Ηρ�κλειτο« philosophus antiquus 46.10

(in app.)
’Ηρακλε�τικα" Στ�λαι ad Gibraltar quod ho-

die vocatur 29.1
’Ηρακλ�« persona mythica 37.10
’Ηρακλ�ν»« imperator Byzantinus 111, 112.1;

cf. 111.2 (in app., τK μοναστηρ8 τK δεσ-
ποτικK ’Ηρακλ�ν»)

’Ηρα ( �Ηρα, � Ιρα) palatium ad C/polim
109.15, 133.50

’ Ηρ�δοτο« scriptor antiquus 46.10 (in
app.)

’Ηρ�δη« pater Antipatris Ascalonitae 48.2
’Ηρ�δη« filius Antipatris Ascalonitae 47.10

(in app.), 48.3, 4
’Ηρ�δη« � μωγα«, � Παιδοκτ�νο« rex Iu-

daeorum sub Augusto imperatore 50.8, 10
(etiam mentio fit familiae eius), 11, 60.7

’Ηρ�δη« � κα" �Αγρππα« filius Herodis mag-
ni 50.11, 52.2 (in app.), 4, 53.4, 7, 54.4

’Ηρ�δη« � κα" �Αντπα« filius Herodis magni
50.11

’Ηρ�δη« � κα" Φλιππο« filius Herodis magni
50.11

’Ηρ�δι�« mater Salomes 50.11
’ΗσαGα« propheta 42.9, 11–13, 98.3 (τ.

λεχανα το' 4γοψ προφ�τοψ ’ΗσαGοψ)
’Ησα' persona biblica 34.1, 2, 8, 10 ( ’Ησα'

κα" ο! σ[ν α6τK), 101.2 (in app.)
’Ησοδο« poeta antiquus 39.6 (in app.), 40.6

Υαλ�« (�) Μιλ�σιο« philosophus antiquus
42.12

Υαμν�(«) persona biblica 44.6
Υ�ρρα persona biblica 32.4, 5
Υ�ρρ�ν persona biblica 30.3
Υαρσε�« gens e Υ�ρρ�ν 30.3
Υεγλαβαλασ�ρ 42.11 (in app.); fort. idem qui:
Υεγλαφαλασ�ρ rex Assyriorum 44.18
Υωκλα soror Michaelis III. (vide autem 132.9)

131.21, 32, 132.9 (%δελφ1 το' βασιλω�«
Βασιλεοψ); cf. 131.54 (mentio fit sororum
Michaelis)

τ�« 4γα« Υωκλα« ecclesia C/poli 101.1 (in
app.)

Υε�δεκτο« poeta tragicus 47.4
Υεοδ�σιο« Theodosius I., imperator Byzanti-

nus 94.1, 2, 95, 101.8
Υεοδ�σιο« � νωο« Theodosius II., imperator

Byzantinus 96.3 (in app.), 97, 98.1
Υεοδ�σιο« Theodosius III., imperator Byzan-

tinus 119.4, 6, 7, 120 (120.3 mentio fit filii
eius))

Υεοδ�σιο« filius Phocae imperatoris 107.12
Υεοδ�σιο« frater Constantis II. 112.4 (in app.)
Υεοδ�σιο« patricius et protovestiarius 133.21
Υεοδ�σιο« � �Αβο&κη« monachus 136.47
Υεοδοσιο&πολι« urbs 122.5
Υεοδ�τη cubicularia 124.18, 20
Υε�δοτο«, γενικ�« 114.7
Υε�δοτο« � Κασσιτηρ»« patriarcha C/poleos

128.3, 7
Υε�δοτο« protocarabus 136.18
Υεοδ�ρα coniunx Constantii I. Chlori 86.1
Υεοδ�ρα coniunx Iustiniani I. 104.7, 14 (in

app.)
Υεοδ�ρα coniunx Iustiniani II. 116.3 (etiam

mentio fit fratris eius, � Ξ�ζαρο«), 117.3
Υεοδ�ρα augusta, coniunx Theophili, mater

Michaelis III. 130.3, 4, 8, 30, 39, 131.1–6,
16, 18, 19 (in app.), 20, 21, 47, 54

Υεοδ�ρα coniunx Romani I. 136.11, 21
(τ�« 4γα«) Υεοδ�ρα« παλ�τια C/poli

136.23
Υεοδ�ρητο« cubicularius (κοιτ�ντη«) 136.18
8γιο« Υε�δ�ρο« sanctus 88.3; cf. 121.4 (να4«

το' 4γοψ Υεοδ�ροψ)
Υε�δ�ρο« Studites 128.6, 7
Υε�δ�ρο« Graptus 130.37–39
Υε�δ�ρο« paedagogus Constantini VII.

135.24, 26, 30, 136.10
Υε�δ�ρο« Βο&λγαρο«, ο/κε�ο« το' Σψμε�ν

133.20; fort. idem qui:
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Υε�δ�ρο« magister Symeonis Bulgari 135.11
Υε�δ�ρο« � Γοζοψνι�τη« primus coniunx

Zoes Zautzinae 133.13
Υε�δ�ρο« � Ζοψφινεζωρ cognatus Iohannis

Garidae 135.28
Υε�δ�ρο« � Καμοψλιαν�« patricius 124.11
Υε�δ�ρο« � Κρατερ�« protospatharius, eunu-

chus 130.33
Υε�δ�ρο« � Κρ*ινο« archiepiscopus 130.

12–14
Υε�δ�ρο« � Ματζο&κη« adiutor Romani I.

135.29
Υε�δ�ρο« � Μψ�κη« patricius 118.3, 119.1
Υε�δ�ρο« � Μ�ρ�« maglabita 131.28 (in

app.), 38 (Μ�ρο*ε�δ�ρο«)
Υε�δ�ρο« � Σανταβαρην�« archiepiscopus

Euchaetorum 132.21, 23, 25, 133.6–10
Υε�κλητο«, νοτ�ριο« τ�« bποψργα« 136.9,

18
Υε�κριτο« quem Amantius praepositus impe-

ratorem facere vult 103.3
Υε�κτιστο« logotheta 131.2–6, 19, 20, 22
Υε�πομπο« historicus 47.4
Υε�τεκνο« qui scripsit librum de Christo 86.5
τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ � να4« :ν Βλαξωρ-

ναι« 98.3
� τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ να4« :ν τS ΠηγS

136.49
τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ = :κκλησα (c

λωγεται τ4 Σγμα) 132.4
τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ � να4« :ν το�«

Ξαλκοπρατεοι« 98.3
τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ � να�« quam eccle-

siam aedificavit Narses 105.4
τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ = :κκλησα C/poli;

quam destrui iussit Iustinianus I. 114.5
τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ � να�« C/poli, pro-

pe forum 136.61
(τ�« Υεοτ�κοψ) μον1 :ν Ξρψσοπ�λει (cf. Ja-

nin 1975, p. 23) 107.1, 131.54
Υεο' π�λι« de Antiochia 104.4
Υεοφ�νη« Graptus, poeta, metropolita Ni-

caeae 130.37–39
Υεοφ�νη« magister 122.3
Υεοφ�νη« ianitor palatii 123.7 (κα" κοψβι-

κοψλ�ριοι τρε�«)
Υεοφ�νη« protovestiarius, paradynasteuon,

patricius, paracoemomenus 136.43, 48, 49,
51, 69, 71, 72, 75, 77, 81, 137.6

Υεοφ�νη« protothronus 133.3
Υεοφ�νη« τειξι�τη« socius Romani I. 136.14
Υεοφ�νη« � :κ Φαργ�ν�ν (� Φαλγ�νο«)

protospatharius 131.4 (� :κ Φαργ�ν�ν),
19, 20

Υεοφαν� coniunx Stauracii imperatoris 126.3,
4

Υεοφαν� prima coniunx Leonis VI. 132.22,
133.22, 23; cf. τ�« 4γα« Υεοφανο'« :κ-
κλησα 133.33

Υεοφαν� (:κ γωνοψ« το' Μ�μα) coniunx
Constantini filii Romani I. 136.70

Υεοφιλτζη«, � τ$ν νοψμωρ�ν comes moe-
niorum (το' τεξοψ« κ�μη«) 131.7, 15

Υε�φιλο« imperator Byzantinus 129.3, 6, 130,
131.1 (in app.), 2, 10, 13, 133.55

Υε�φιλο« patriarcha Alexandriae 96.2
Υε�φιλο« patricius 130.33
τ. Υεοφλοψ (Eεν$ν) C/poli 130.42
τ�« Υεοφοβα« μον� monasterium, ubi sepul-

tus est Theophobus Persa 130.44
Υε�φοβο« � Πωρση« homo rei militaris, patri-

cius etc. sub Theophilo imperatore: Nasr
Churramita 130.8 (etiam mentio fit patris
eius), 29, 43, 44

Υεοφ&λακτο« filius Michaelis I. 127.2, 4
Υεοφ&λακτο« filius Romani I., patriarcha

C/poleos 136.38, 56, 63, 66, 81, 83, 137.6
Υεοφ&λακτο« � �Αβ�στακτο« pater Romani I.

132.7
Υεοφ&λακτο« Δομ�νικο« hetaeriarcha 135.13
Υεοφ&λακτο« patricius et comes stabuli 136.10
Υερμ�πολι« urbs Thraciae 136.17
Υερμοψ*ε« filia Pharaonis quae invenit Mo-

sem 35.4
Υερσ� ubi palatium Ieroboam regis 41.3,

44.16
Υεσσαλα terra 30.1, 37.4, 46.15 (in app.)
Υεσσαλο gens 30.3 (in app.)
Υεσσαλονκη urbs 46.15 (in app.), 88.3, 95.10,

112.3, 119.1, 6, 130.35, 131.11, 133.15, 40,
41

Υηβα�οι e ΥηβαG« 32.4
Υ�βαι urbs Helladis 37.5
ΥηβαG« in Aegypto 29.1
Υ�ρ flumen 90.6
Υ�ρα persona: e quo Υρ\κε« 30.3
Υοβωλ persona biblica 24.1, 30.3 (Υ�βελ)
Υοβηλο e Υ�βελ 30.3
Υοψκψδδη« scriptor antiquus 46.14 (in app.)
Υο&ρρα« persona biblica 28.4
Υρ\κε« gens 30.3, 102.2, 103.1 (de Iustino I.)
Υρdκη terra 30.1, 63.2, 88.2, 8 (τ. Υρdκη«

κα" ΨPα« μωρη), 93.2, 94.1, 96.1, 101.1,
107.3, 108.4, 109.4, 7, 118.3, 121.12, 122.5,
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124.6, 129.4, 131.18, 135.14, 19, 136.29, 37;
τ. *ρ]κKα μωρη 105.5, 119.6, 121.10,
122.3, 135.18 (*ρ]κKα γ�), 23 (ξ$ρον
*ρ]κKον), 136.75; cf. 69.2 (*ρ]κικ$ν πψ-
λ$ν), 108.3 (in app., *ρη^κοι« %νωμοι«),
136.69 (*ρ]κPαν χψξ�ν)

Υρ]κησ�ν (*ωμα) 131.35, 136.44
Υρ�σψλο« astrologus 51.1 (in app.)
Υ�λα persona biblica 37.6
Υ�μαGτη« triclinium patriarchatus 124.14
Υ�μ»« apostolus; de ecclesia eius: 99.2, 103.3,

133.5; de die: 133.53 (=μωρα το' 4γοψ
Υ�μ»)

Υ�μ»« Slavus 129.4, 5
Υ�μ»« patricius, filius Constantini Armenii

131.46
Υ�μ»« presbyter 133.49
Υ�μ»« primicerius 137.6

� Ιαβ�(«) rex Chananaeorum 37.5
� Ιαδο'« archipresbyter 46.19
� Ιαε"ρ � Γαλααδτη« persona biblica 37.6
� Ιακ�β persona biblica, filius Isaak 8.4,

34.1–9, 10 (τ4ν πατωρα α6τ$ν κατ. � Ια-
κ(β κα" τ$ν ψ!$ν α6το'; ο! ψ!ο" � Ιακ�β),
36.2 ( � Ιακ(β σ[ν το�« τωκνοι«), 6

� Ιακ�β�ται monophysitae 109.16
� Ιακ�βτζη« unus eorum qui cum Basilio I. in-

terfecerunt Michaelem III. 131.50, 132.2
� Ι�κ�βο« filius Zebedaei; quem interfecit He-

rodes Agrippa 50.11
� Ι�κ�βο« frater Iohannis apostoli 53.4
� Ι�κ�βο« frater Domini 51.4 (in app.), 54.6
� Ιανν�« �λλο« κα" � Ιαμβρ�« de patriarcha

C/poleos Iohanne VII. Grammatico, quem
vide

� Ι�ρεδ persona biblica 24.8
� Ι�φε* persona biblica 24.10, 25.3, 4, 27.1–4,

30.1, 3, 32.1
� Ι�ξαζ vide �I��ξα« 2
5 Ιβηρ curupalates 136.22
5 Ιβηρε« gens 30.3, 88.13
5 Ιγγερ ( 5 Ηγγιρ) pater Eudociae, coniugis Ba-

silii I. 131.6, 53, 132.6
� Ιγγιρνα ( � Ιγγηρνα) de Ε6δοκα = το' 5 Ιγ-

γερο«, quam vide
� Ιγν�τιο« � Υεοφ�ρο« martyr 62.4
� Ιγν�τιο« patriarcha C/poleos, filius Michaelis

I. 127.1 (in app.), 2 (in app.), 131.8, 17, 28,
132.5, 8, 16

� Ιγν�τιο« cubicularius (κοιτ�ντη«) 131.49,
50

� Ιδι*ο&μ persona biblica 39.2
� Ιδοψμαα terra 48.3
� Ιδοψμα�οι gens 30.3 (in app.), 48.2
� Ιεβοψσ(σ)α�οι gens 30.3 (in app.), 40.2 (in

app., �Ορν» το' � Ιεβοψσαοψ)
� Ιεζ�βελ persona biblica 44.7, 10
� Ιεζεκι�λ persona biblica 42.18, 45.6, 8, 9
’ Ιεμβλ» persona biblica 42.3
� ΙεE�ν persona biblica 35.5
’ Ιερ�πολι« urbs 97.4 (in app.)
’ Ιερεμα« propheta 42.15, 17, 45.3 (in app.), 5

(in app.), 6
’ Ιεριξ$ urbs 44.7
’ Ιεροβο�μ rex Samariae, filius Nabat 41.1, 3, 4,

43.4, 44.1, 2, 20
’ Ιεροβο�μ rex Samariae, filius Ioae 44.13, 14
’ Ιεροκλ�« quem amavit Avitus imperator 72.1
’ Ιερ�ν ad Bosporum 122.11, 131.29, 136.72
’ Ιεροσ�λψμα urbs 24.4, 45.2, 3 (+ in app., το'

ναο'), 4 (+ τ4ν να4ν), 8, 13, 46.2 ( ’ Ιερο-
σ�λψμα κα" τ4ν να4ν), 19 (in app.), 48.3
( ’ Ιεροσολ&μ�ν γ�), 51.4 (in app.), 54.6,
56.3, 58.4 (in app.), 59.1, 88.6 (in app., Μα-
κ�ριο« ’ Ιεροσολ&μ�ν), 95.3 (in app.,
Κ&ριλλο« ’ Ιεροσολ&μ�ν), 97.2, 4 (in app.,
� Ιοψβεν�λιο« ’ Ιεροσολ&μ�ν), 98.2 (in app.,
� Ιοψβεν�λιο« ’ Ιεροσολ&μ�ν), 99.2, 109.3
(Ζαξαρα« ’ Ιεροσολ&μ�ν); cf. 42.15 (:ν τK
!ερK), 45.8 (να�«), 46.3 (να�«), 6 (in app.,
να�«), 47.9 (π�λι«, τ. 8για τ$ν 4γ�ν,
τ4 !ερ�ν); cf. 63.2 ( � Ιοψδα�ν π�λι«); vide
etiam � Ιεροψσαλ�μ, Σαλ�μ

� Ιεροψσαλ�μ ( ’ Ιερ-) urbs 41.2, 42.6, 11 (in app.),
16, 18, 44.1, 10 (in app.), 45.8 (in app.), 13,
46.6, 9, 10 (in app.), 19, 47.8 (in app.); saepe
de templo agitur; vide etiam ’ Ιεροσ�λψμα

� Ιεσσα pater David regis 39.1, 41.3 (in app.)
� Ιεφ*�ε � Γαλααδτη« persona biblica 37.7
� Ιεξονα« persona biblica 45.8 (etiam mentio

fit matris eius)
� Ιεξονα« � κα" � Ι�ακεμ persona biblica 45.8
� Ιεξονα«, Iγγονο« � Ι�σοψ, ψ!4« � Ι�ακεμ per-

sona biblica 45.10 (in app.)
� Ιηο' persona biblica 42.5
� Ιησο'« � το' � Ι�σεδωκ persona biblica 46.2
� Ιησο'« � το' Ναψ� persona biblica 36.8, 9,

37.1, 14, 42.15, 20, 44.7
� Ιησο'« � το' Σιρ�ξ scriptor biblicus 47.5
� Ι*�κη insula 30.2
� Ικασα (var. mss. Ε/κασα, Κασα) una puella-

rum e quibus Theophilus imperator spon-
sam elegit 130.3, 5
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� Ικ�νιον urbs 32.4 (in app.)
5 Ιλα persona biblica 44.4, 5, 19, 20
5 Ιλιον/ 5 Ιλιο« Troia urbs 37.8, 12, 78.1, 88.12
5 Ιλλο« magister 101.9
τ4 � Ιλλψρικ�ν pars imperii 88.8
� Ιλλψρ« terra 30.1
’ Ιμωριο« sophista 92.9
’ Ιμωριο« ( ’Ημωριο«) protasecretis, λογο*ωτη«

το' δρ�μοψ 133.40, 52, 53, 62, 134.7
5 Ιναξο« persona mythica 36.7
� Ινδα terra 88.4; cf. � Ινδικ�
� Ινδικ� terra 27.4, 28.1; cf. � Ινδα
� Ινδο gen(te)s 29.1, 30.3 (in app., � Ινδο" δ&ο),

88.4 (το' βασιλω�« τ$ν � Ινδ$ν), 13 ( � Ινδο"
ο! :νδ�τεροι)

� Ιοβ�β persona biblica 35.5
� Ιο*�ρ persona biblica 35.5
� Ιοκ�στη mater Oedipodis 108.3 (in app.)
� Ιορδ�νη flumen 36.8
� Ιοψβ�λ persona biblica 24.1
� Ιοψβεν�λιο« patriarcha Hierosolymorum 97.4

(in app.), 98.2 (in app.)
� Ιο&βη(«) pater Ξασω 135.17
� Ιοψβιαν�« ( � Ιοβιαν�«) imperator Byzantinus

89.4, 90.3 (in app.), 91, 92.2
� Ιοψδαα terra 42.17, 44.18, 45.5 (in app.), 6, 8

(in app.), 46.4 (in app.), 9, 10 (in app.), 47.10
(in app.), 48.3, 50.8, 11 (in app.), 52.4, 53.3
(in app.), 54.5 (in app.)

� Ιοψδα�οι gens 40.5, 45.8 (in app.), 46.9 (in
app.), 10 (in app.), 47.6, 8, 9, 10 (in app.),
48.3, 50.10, 53.7, 54.6, 58.2, 63.2 ( � Ιοψ-
δα�ν π�λι«), 109.3, 12, 112.3 ( � Ιοψδα��«
τι« Iμπορο«), 121.4

� Ιο&δα« persona biblica, filius Ioseph 34.3, 10;
cf. � Ιο&δα φψλ� (vel sim.) 37.1, 8, 39.1, 5,
41.1, 2, 4, 42.11 (in app.), 15 (in app.), 16 (in
app.), 43.4, 44.20

� Ιο&δα« qui Christum prodidit 51.4 (in app.,
το' προδ�τοψ)

� Ιο&δα« � Μακκαβα�ο« persona biblica 47.10
(in app.)

� Ιοψδ"* = :κ Βη*οψλα« persona biblica 46.4
(in app.)

� Ιοψλιαν4« � Δδιο« imperator Romae 68
� Ιοψλιαν4« � Παραβ�τη« imperator Byzanti-

nus 89.3, 4, 9, 90 (90.3 (in app.) etiam men-
tio fit coniugis eius), 91.1, 3, 92.1 (in app.)

� Ιοψλιανο' λιμ�ν portus C/poli (de palatio
ibi) 105.6, 106.2

� Ιο&λιο« vide (Γ�ιο« � Ιο&λιο«) Κα�σαρ
� Ιο&« persona biblica, filius Ananiae 44.3

� Ιο&« (Ιοψ LXX), ψ!4« Σαφ.τ (ψ!4« Σαφ.τ :
scrib. ψ!4« ! � Ι�"σαφ�τ) το' Ναμεσ�) per-
sona biblica 44.10, 11

� Ιοψστνα coniunx Valentiniani 92.1 (in app.)
� Ιοψστινιαν�« Iustinianus I., imperator Byzan-

tinus 103.9, 104, 105.1 (in app.), 2, 110
(in app., :ν τK =ρ�8 � Ιοψστινιανο'), 114.7
(τ. eστ» � Ιοψστινιανο'), 130.40, 131.27

� Ιοψστινιαν4« � ’Ριν�τμητο« Iustinianus II.,
imperator Byzantinus 113.7, 114 (114.4
etiam mentio fit matris eius), 116.3–5, 117
(iterum imperator factus), 121.5; cf. � Ιοψσ-
τινιανο' τρκλινο« 114.4, 124.23

� Ιοψστινιαν�« patricius 113.1
� Ιοψστ�νο« � Υρ\E Iustinus I., imperator By-

zantinus 103; de coniuge eius: μον1 τ�«
α6γο&στη« 103.9 (in app.)

� Ιοψστ�νο« Iustinus II., imperator Byzantinus
104.14, 105, 106.2, 3 (in app.), 107.10 (etiam
mentio fit coniugis eius), 108.3 (in app.)

’ Ιπποκρ�τη« medicinae scriptor antiquus
46.6, 10 (in app.)

� Ισα�κ persona biblica 33.6, 34.1, 8–10, 36.6
� Ισαψρα terra 32.4 (in app.), 101.1
5 Ισαψροι ( � Ισαψρο) gens 30.3 (in app.), 96.2

( � Ισαψρο), 101.2 (in app., γενε»« τ$ν
� Ισα&ρ�ν), 119.7 (Λω�ν � 5 Ισαψρο«), 121.1
(Λω�ν � 5 Ισαψρο«), 3 (/σαψρικο�« μωρεσιν),
122.1 (in app.)

� Ισ�ξαρ persona biblica 34.3
� Ισδ�ρο« patricius 130.42
� Ισμα�λ persona biblica 33.6, 109.11
� Ισμαηλ�ται ex � Ισμα�λ 33.6
� Ισοκ�σιο« quaestor 99.10
� Ισπανα vide Σπανα
� Ισρα�λ praesertim de gente 31 (in app.), 33.8,

34.7, 35.1, 5 (in app.), 36.4, 37.4, 9, 10 (in
app.), 39.5, 41.3, 42.3, 5, 12 (in app.), 44.6,
10 (in app.), 19, 20, 45.3

� Ισραηλ�ται gens 39.2 (in app.), 42.4, 6, 44.10
(in app., sing.); cf. 44.20 (τ�« /σραηλιτικ�«
βασιλεα«)

5 Ιστρο« Danubius flumen 78.1, 116.3
� Ιταλα terra 28.3, 50.2, 57.2, 78.1
5 Ιφιτο« qui ludos olympicos instituit 42.11
� Ι��β (sive � Ι�β, vide app. ad 39.2) persona

biblica 39.2, 5
� Ι��*αμ persona biblica 42.10–11
� Ι�ακε"μ � κα" �Ελιακεμ persona biblica

42.16–19, 45.2
� Ι�ακε"μ � κα" � Ιεξονα« persona biblica; qui

regnavit tres menses 42.18, 44.20, 45.1, 10
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(in app., ’ Ιεξοναν, Iγγονον � Ι�σοψ, ψ!4ν
� Ι�ακε"μ)

� Ι��ννη« � Πρ�δρομο«, � Βαπτιστ�« Iohan-
nes Baptista 50.11, 90.2, 95.4

� Ι��ννη« � Υεολ�γο«, � Ε6αγγελιστ�« evan-
gelista 60.3, 61.1, 97.7

� Ι��ννη« � Δαμασκην�«, � Ξρψσορρ�α«
scriptor theologicus 121.16

� Ι��ννη« � Ξρψσ�στομο« scriptor ecclesiasti-
cus, patriarcha C/poleos 95.11, 96.2, 4, 5,
97.3, 9, 124.14

� Ι��ννη« � Καππαδ�κη« Iohannes II., patri-
archa C/poleos 103.9 (in app.)

� Ι��ννη« � Νηστεψτ�« Iohannes IV., patriar-
cha C/poleos 104.14 (in app.), 105.7 (�
%ρξιερε&«: fort. fit mentio eius sive Euthy-
cii), 9, 107.12 (in app.)

� Ι��ννη«, δι�κονο« κα" ξαρτοφ&λαE Iohan-
nes VI., patriarcha C/poleos 118.3 (in app.)

� Ι��ννη« � Γραμματικ�«, � νωο« � Ιανν�« κα"
� Ιαμβρ�« syncellus, patriarcha C/poleos
(Iohannes VII.) 128.5, 130.25, 26, 44 (in
app.), 131.2, 44

� Ι��ννη« episcopus 36.5 (in app.)
� Ι��ννη« patricius 115.2, 3
� Ι��ννη« praepositus 131.53
� Ι��ννη« drungarius viglae, frater Nicolai And-

rosalitae 132.11
� Ι��ννη« drungarius viglae 133.22
� Ι��ννη« � fακτ�ρ 134.9, 135.12
� Ι��ννη« presbyter, rhaiktor, amicus intimus

Romani I. 135.29, 136.15, 19, 20, 29, 60
� Ι��ννη«, � μψστικ�« τε κα" παραδψνασ-

τε&�ν 136.29, 39 (etiam patricius et anthy-
patus factus), 42, 43

� Ι��ννη« filius Symeonis Bulgari 136.45, 60
� Ι��ννη« � ’Αγιοπολτη«, λογο*ωτη« το'

δρ�μοψ 133.3, 7
� Ι��ννη« � Βογ»« (Β�γ»«) patricius 135.14,

21, 22
� Ι��ννη« � Γαριδ»« hetaeriarcha, domesticus

scholarum 133.27, 135.13, 28; fort. idem
qui � Ι��ννη« Ψταιρει�ρξη« 135.23

� Ι��ννη« Γοργοντη« unus eorum qui puniver-
unt Ignatium patriarcham 131.28 (in app.)

� Ι��ννη« � Γρ�χ�ν drungarius excubitorum
135.19, 20

� Ι��ννη« � ’Ελλαδ»« magister 134.9, 135.2, 6,
11–13

� Ι��ννη« � κα" � Ι�ανν�κη« clericus 119.4
� Ι��ννη« � Κοψρκο&α« magister, drungarius

viglae, domesticus scholarum 136.10, 26,

53, 74, 76 (etiam mentio fit filiae eius, uxo-
ris in spe Romani II.)

� Ι��ννη« � Κροκ�α« (vel Κοψρκ�α« vel sim.)
δομεστικ4« τ$ν !καν�τ�ν 132.26

� Ι��ννη« � Λαζ(E)�ρη«, παπ»«, fακτ�ρ
134.3

� Ι��ννη« � Νεατοκ�μ�τη« (Νεατοκομ�τη«)
homo caesaris Bardae, oeconomus S. So-
phiae 131.35, 132.9

� Ι��ννη« � Πιττιγα&δη« patricius 113.4
� Ι��ννη« � ’Ραδιν�« patricius, δροψγγ�ριο«

τ$ν πλοGμ�ν 135.18, 136.28
� Ι��ννη« � Τοψβ�κη« adiutor Romani I.

135.27, 136.7
� Ι��ννη« � Ξ�λδο« strategus Chaldeae 131.35,

50, 132.2
8γιο« � Ι��ννη« ecclesia Studii monasterii 99.8
� Ι��« persona biblica, filius Ochoziae 42.7, 8
� Ι��«, ψ!4« † � Ι�ξαζ ( � Ι��ξα«) persona biblica

44.12, 13
� Ι��ξα« (var. mss. � Ι��ξαζ) persona biblica,

filius Iosiae 42.16, 17
� Ι��ξα« persona biblica, filius Ious 44.11, 12
� Ι�β�λ persona biblica 24.1
� Ι�δαω persona biblica, pater Baneae 40.3
� Ι�δαω persona biblica 42.4, 7
� Ι�1λ � το' Βα*οψ�λ persona biblica 42.10,

13 (in app.)
5 Ι�ν persona mythica, e qua 5 Ι�νε« 30.3
� Ι�ν»«, � το' �Αμα*ε�, � :κ Γοφωρ persona bib-

lica 42.9, 13 (in app., � Ι�ν�«)
� Ι�ν�« persona biblica 44.13
� Ι�ν»« pater Symeonis strategi 133.21
5 Ι�νε« gens 30.3
� Ι�να terra 30.2
� Ι�ρ�μ persona biblica 42.4–6
� Ι�ρ�ν (var. mss. � Ι�ρ»μ, � Ι�ραμ etc.; Ι�ραμ

Regn.) persona biblica 44.9, 10
� Ι�σ�βεδ persona biblica 42.7
� Ι�σαφ�τ persona biblica 42.3, 4
� Ι�σαφ�τ persona biblica 44.10 (vide � Ιο&«,

ψ!4« Σαφ�τ)
� Ι�σεδωκ persona biblica, cf. � Ιησο'« � το'

� Ι�σεδωκ 46.2
� Ι�σηπο« scriptor 23.1 (in app.), 3 (in app.),

24.6 (in app.), 34.8 (in app.), 36.2 (in app.), 5
(in app.), 38.2 (in app.), 39.2 (in app.), 6 (in
app.), 40.5 (in app.), 44.7 (in app.), 47.4 (in
app.), 51.4 (in app.), 58.2, 4

� Ι�σ�φ persona biblica 34.3, 36.2, 3
� Ι�σα« persona biblica 42.15, 16, 45.10 (in

app., ’ Ιεξοναν, Iγγονον � Ι�σοψ)
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Κα�* persona biblica 35.2, 36.6
Καβ�λα castra Asiae Minoris 133.53
Κ�δμο« Thebanus 37.5
Κα*αρο haeretici 99.6
= τ$ν Κα*αρ$ν :πιλεγομωνη μον� 105.8
Κ�ιν persona biblica 22.1–4, 6, 23.1–3, 24.1, 2,

11 (in app.)
Κα^ν»ν persona biblica 24.8
Καιν4ν φρο&ριον castra 82.1
(Γ�ιο« � Ιο&λιο«) Κα�σαρ Iulius Caesar 42.11,

48.1, 49 (49.1 etiam mentio fit matris eius),
50.2

Καισ�ρεια urbs 80.2, 89.9, 93.3, 111.2 (in app.)
Καισαρε&« vide Προκ�πιο« � Καισαρε&«
Καλλνικο« patriarcha C/poleos 114.5, 117.2,

5 (in app.)
Καλλνικο« cubicularius 110 (in app.)
Καλλνικο« Heliopolitanus, inventor ignis

graeci 113.3
Κ�λλιστο« turmarcha 130.33
τ. Καλλιστρ�τοψ monasterium 109.12
Καλοκ&ρι« cubicularius (κοιτ�ντη«) 133.27
Καλοκ&ρι«, τK γωνει �Αρμενι�κ�ν monachus

quidam 136.47
Καλοπ�διο« eunuchus 97.2 (in app.)
Καλψπ� monasterium 134.7 (μον1 το' Πα-

λατνοψ)
Καλξηδ�ν urbs prope C/polim 92.5, 98.2,

109.3, 5
Καμαλα terra 29.2
Καμβ&ση« � κα" �ΑρταEωρEη« (� :ν τK 5 Εσδρ]

λεγ�μενο« �Αρ*ασασ*�) rex Persarum 46.4
Κ�μπο« campus in Hebdomo 97.10, 107.4

(το' τριβοψναλοψ), 108.2 (το' τριβοψ-
ναλοψ), 127.3 (το' τριβοψναλοψ)

Κανδ�κη« (sive Κανδ�κη (fem.) sive Κανδ�κ
vel sim.) ut vid. rex Aethiopum qui bapti-
zatus est (cf. autem Acta Apost. 8.27) 51.4
(in app.)

Καπετ�λιον (Καπιτ�λιον) collis urbis Ro-
mae 46.14 (in app.), 61.2

Καππ�δοκε« gens 30.3, 103.9 (in app.; � Ι��ν-
νη« � λεγ�μενο« Καππαδ�κη«), 107.2 (in
app., Καππαδοκ$ν ξ�ρα«)

Καππαδοκα terra 30.1, 96.2, 109.2, 3,
130.32, 133.21, 136.2

Καρ�μαλο« unus eorum qui amiserunt Tauro-
menium Arabibus a. 902 133.34

Κ�ρδαμο« dux Bulgariae 124.19
Καρα terra 29.2
τ. Καριανο' monasterium C/poli 107.2,

131.21

Καρ�νο« imperator Romae 84.2, 85.1
Κ�ρο« imperator Romae 84.2, 85.1
Κ�ροψλο« rex Francorum 124.4 (etiam men-

tio fit filiae eius)
Καρποκρ�τη« haeresiarcha 63.5
Καρξηδ�ν Carthago urbs 46.14 (in app.)
Κ�σπιοι gens 30.3 (in app.)
Κ�σσιο« unus eorum qui interfecerunt Iulium

Caesarem 49.4, 50.2
Κατ�βολο« in Bithynia 125.5
Καταδκη carcer C/poli 135.8
Κατ�κψλα« avus Annae, coniugis Stephani fi-

lii Romani I. 136.68
Κατασ&ρται in Thracia; ibi pugna (sive

pugnae: vide 136.17) c. Bulgaris 135.23,
136.17

Κατοψδ�ρη« particeps coniurationis Ioannis
Crocoae a. 886 132.26

το' Καψλωα (μον�) monasterium, ubi sepul-
tus est Stylianus Zautza 133.25

Καψξ�νο« Bulgarus 136.19
Κωκροχ � Διφψ�« persona mythica 37.4
Κελεστ�νο« papa Romae 97.4 (in app.)
Κωλται (Κελτο) gens 30.3 (in app.), 46.14 (in

app.), 88.13 (Κελτ$ν κα" Γαλατ$ν τ$ν
Ψσπερ�ν)

Κελτζην� urbs (castra) ad Euphratem; ubi
Symbatios Armenius captus est 131.43

Κωοψσα insula apud Alexandriam 50.2 (in app.)
Κωρκψρα insula 30.2
Κεφαλ»« de Basilio I. 131.15
Κεφαλ»« vide Κ�νσταντ�νο« � Κεφαλ»«
Κεφαλ(λ)ηνα insula 30.2, 116.2, 132.20
Κ�ποι in Thracia, ubi interfectus est Bardas

caesar 131.35
Κ�ριν*ο« haeresiarcha 62.4
Κ�« (Κ�«, K«, Kε�« var. mss.) pater Saul regis

Iudaeorum 38.1
Κιβψρραι$ται thema imperii Byzantini 113.3,

115.3, 132.2
Κλικε« gens 30.3
Κιλικα terra 29.2, 32.4 (in app.), 103.7
Κιμωρδιο« Medus magus 46.5, 6
Κτιοι gen(te)s 30.3 (in app., Κτιοι δ&ο)
Κλα&διο« Tiberius Claudius Nero Germani-

cus, imperator Romae 52.3, 53, 54.1
Κλα&διο« Claudius II. (Gothicus), imperator

Romae 81
Κλειδον (Κλειδ�νιον) ad Στεν�ν (quod vide)

131.2
Κλεοπ�τρα = Ε6εργωτι« regina Aegypti, ma-

ter Ptolemaei II. Soteris 47.10
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Κλεοπ�τρα, = το' Νωοψ Διονψσοψ *ψγ�τηρ
ultima regina Aegypti 47.11, 48.1, 5, 50.2

Κλ�μη« � Στρ�ματε&« scriptor theologicus
63.5 (in app.), 64.1 (in app.), 66.3, 70.3 (in
app.), 77.2

Κολη �Ακτ� 136.75
Κολη Σψρα terra 28.1
Κολξ« terra 30.1
Κ�λξοι gens 30.3 (in app.)
Κομμαγην� terra 28.1
Κ�μοδο« imperator Romae 65.2, 66
Κ�ν�ν idem qui Leo III. 121.1 (in app.), 8
Κοπρ�νψμο« vide Κ�νσταντ�νο« � Κοπρ�-

νψμο«
Κορδ&λη« strategus Macedoniae 131.10, 11
Κορδ&νη terra 28.1
Κορν*ιοι qui inhabitant urbem 37.10 (in app.)
Κορν�λιο« qui Christianus factus est a Petro

apostolo 51.4 (in app.)
Κ�ρον castra 133.21
κ[ρ Κοσμ»« hymnographus 133.38 (το' Με-

γ�λοψ Σαββ�τοψ τ4 τετραPδην το'
κψρο' Κοσμ»)

Κοσμ»« patricius, λογο*ωτη« το' δρ�μοψ
136.42, 43

Κοσμ»« magister 136.83
Κοσμ»« � ’Ελλαδικ�« unus eorum qui com-

mercium Bulgarorum de C/poli in Thessa-
lonicam transtulerunt 133.15

Κοσμ�διον suburbium (προ�στιον) Bardae
caesaris 131.22; cf. � το' Κοσμιδοψ α/για-
λ�« 136.31

Κοψκοψσ�« ubi exsulavit Johannes Chrysosto-
mus 96.2

Κοψρτκη« Armenius 133.16, 135.6
Κοψσ�νη« dux Turcorum (Magyarorum) 133.17
Κοξλα« in hippodromo 101.9 (in app., μωγαν

Κοξλαν)
Κρανα�« primus rex Macedonum 42.5 (in app.)
Κρασ»« auriga factionis rubrae 131.46
Κρατερ�« patricius 133.7
Κρηντη« vide Γε�ργιο« � Κρηντη«
Κρ�τε« qui inhabitant insulam 136.16
Κρ�τη insula 28.3, 29.2, 36.7, 88.8, 115.3,

129.5, 131.3, 4, 34, 37
Κρσπο« patricius 108.7, 109.1
Κρ�νο« 24.6 (nomen planetae), 28.2 (vir (rex

Assyriae) et planeta; etiam mentio fit patris
et filiorum eius), 3 (vir)

Κρο'μο« (Κρο'μνο«) dux Bulgarorum 125.10
(Κρο'μνο«), 127.3, 128.2 (etiam mentio fit
fratris eius), 131.9, 11

Κτησιφ$ν urbs 85.1, 88.13
Κτσματα liber Procopii 104.13
Κ&ζικο« urbs 78.1, 113.3 (κ�λπο« Κψζκοψ),

119.3, 122.3
Κ&*ηρα insula 30.2
Κψκλ�δε« insulae 30.2, 129.5
Κψκλ�βιον 113.3
Κψμαα vide Σβψλλα Κψμαα
Κψμιν»« mons ubi monachi quorum fautor

Romanus I. (cf. Janin 1975, p. 117) 136.59
Κψπριαν4« � 8γιο« martyr 77.2
Κ&προ« insula 29.2, 96.4, 101.6
Κψρ�νη urbs 29.1
Κ&ριλλο« patriarcha Alexandriae 97.4 (in app.);

ut vid. eius mentio fit in: 36.5 (in app. (�σι�-
τατο« :πσκοπο«))

Κ&ριλλο« patriarcha Hierosolymorum 95.3 (in
app.)

Κ'ρο« � Πωρση« rex Persarum 45.1 (in app.),
8 (in app.), 46.1, 2, 4, 6, 10

Κ'ρο« eparcha C/poleos, episcopus Smyrnae
97.6 (in app.), 13

Κ&φη γηροκομε�ον a Leone VI. institutum
133.48

Κ&�ν stella 78.1 (Κψν4« :πιτολS), 134.9 (bπ4
Κ&να κα&μασι)

Κ�νσταντα coniunx Licinii 88.2 (Λικνιον,
γαμβρ4ν :π� %δελφS), 3 (= %δελφ1
Κ�νσταντνοψ)

Κ�νσταντα coniunx Galli 89.2 (Γ�λλον
κασαρα, γαμβρ4ν :π� %δελφS)

Κ�νσταντνα coniunx Mauricii imperatoris
106.4 (in app.), 107.10, 108.3 (σ[ν τα�« τρι-
σ" *ψγατρ�σιν)

Κ�νσταντιν�κη« quaestor 133.18
Κ�νσταντ�νο« � μωγα« imperator Byzantinus

81.1, 87.1, 2, 88, 89.1 (in app.), 90.3 (in app.
(etiam mentio fit filiae eius)), 95.5, 12 (in
app.), 97.13, 99.11 (in app.), 130.42

Κ�νσταντ�νο« Constantinus II., imperator
Byzantinus 88.8, 89.1

Κ�νσταντ�νο« Constantinus III., imperator
Byzantinus 109.6 (mentio fit filii eius), 15,
110, 111.2, 112.1

Κ�νσταντ�νο« Constantinus IV., imperator
Byzantinus 113, 114.1

Κ�νσταντ�νο« � Κοπρ�νψμο« Constanti-
nus V., imperator Byzantinus 121.7, 15,
17, 122, 123.1, 2, 124.9, 17, 131.28 (in
app.), 44 (Κ�νσταντ�νο« � Καβαλ�νο«
(exhumatus est Constantinus V. sub Mi-
chaele III.))
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Κ�νσταντ�νο« Constantinus VI., imperator
Byzantinus 122.14, 123.3, 4, 124, 125.3,
129.4 (re vera Thomas Slavus), 130.42

Κ�νσταντ�νο« Constantinus VII., imperator
Byzantinus 133.10, 47, 59, 63, 134.1, 4, 9,
135, 136, 137

Κ�νσταντ�νο« filius Michaelis III. (sive Basilii
I.) 132.1 (in app.), 18, 21; cf. μετ�ξιον το'
4γοψ Κ�νσταντνοψ 132.11, μον1 το'
4γοψ Κ�νσταντνοψ 132.21

Κ�νσταντ�νο« filius Romani I. 136.38, 70, 81,
137.4, 5

Κ�νσταντ�νο« episcopus Sylaei, patriarcha
C/poleos 122.7, 8, 18 (in app.)

Κ�νσταντ�νο« drungarius 130.33
Κ�νσταντ�νο« Armenius, drungarius viglae,

pater Thomae patricii 131.46
Κ�νσταντ�νο«, γενικ4« λογο*ωτη« frater Ni-

colai Androsalitae 132.11
Κ�νσταντ�νο«, � τ�« τραπωζη« 133.11
Κ�νσταντ�νο« filius Andronici 133.57
Κ�νσταντ�νο« vir Samonae 133.60
Κ�νσταντ�νο« paracoemomenus 133.61; ut

vid. idem qui: 135.12, 13, 24–26, 136.2, 4
Κ�νσταντ�νο« � το' Ε6λαμποψ particeps

rebellionis Constantini Ducae 135.8
Κ�νσταντ�νο« � το' Β�ηλα particeps coniu-

rationis Iohannis mystici a. 925 136.43
Κ�νσταντ�νο« � Γογγ&λη«/-ιο« consiliarius

Zoes Carbonopsinae 135.12, 22, 136.4
Κ�νσταντ�νο« � Δο&E (το' Δοψκ�«) domes-

ticus scholarum 133.43, 44, 135.3–8, 9 (τ1ν
το' Δοψκ4« οgν γψνα�κα), 23, 136.64 (re
vera Basilius Macedo)

Κ�νσταντ�νο« � ’Ελλαδικ�« patricius, mona-
chus 135.4, 8

Κ�νσταντ�νο« � Κεφαλ»«, πρ�τοπαπ»«
το' παλατοψ 135.19

Κ�νσταντ�νο« Κτηματιν�« particeps coniu-
rationis in Romanum I. a. 919 136.8

Κ�νσταντ�νο« � Λχ cui monasterium est;
particeps rebellionis Constantini Ducae
a. 913 133.51, 135.9, 19, 20; cf. μον1
Κ�νσταντνοψ το' Λιβ�« 133.51

Κ�νσταντ�νο« � Μαλελα« protasecretis
135.19, 136.4

Κ�νσταντ�νο« � Μψι�ρη« eparcha 131.43
Κ�νσταντ�νο« � ΤοEαρ»« unus eorum qui

cum Basilio I. interfecerunt Bardam caesa-
rem 131.35, 37, 50, 132.2

Κ�νστ�ντιο« � Ξλ�ρ�« imperator in occi-
dente, pater Constantini I. 81.1, 86.1, 87

Κ�νστ�ντιο« Constantius II., imperator By-
zantinus 88.8, 89, 90.1, 4 (etiam mentio fit
sororis eius)

Κ�νστα« filius Constantini I. 88.8, 89.1, 2
Κ�νστα« imperator Byzantinus, filius Con-

stantini filii Heraclii 110 (in app.), 111.2,
112 (112.6 mentio fit filiorum et coniugis
eius), 113.1

Λ�βαν persona biblica 34.2–4
Λαγ(γ)οβαρδα terra 133.11, 136.78
Λ�γο« pater Ptolemaei I. Aegypti 47.2, 3
8γιο« Λ�ζαρο« ecclesia 133.27 (ε/« τ4 κατα-

β�σιον το' τζψγκανιστηροψ)
8γιο« Λ�ζαρο« ecclesia et monasterium, ubi

sepultus est sanctus 133.33 (ε/« το[« λε-
γομωνοψ« Τ�ποψ«, τ4ν 8γιον Λ�ζαρον,
κατασκεψ�σα« α6τ1ν μον1ν %νδρεαν
ε6νο&ξ�ν, Iν*α κα" τ4 το' 4γοψ Λα-
ζ�ροψ σ$μα κτλ.)

Λακεδαιμ�νιοι gens 37.10 (in app.)
Λακεδαιμ�νιο« de Lycurgo quem vide
Λαλακ��ν 131.26
Λ�μαρι« (Λ�βαρι«) mechanicus 131.44
Λ�μεξ persona biblica 24.1, 2 (in app.), 10
Λαμπο&δη« (Λαμπ�δη« etc. var. mss.) pater

Philothei hyparchae 135.8
Λαοδκεια urbs 47.2 (in app.)
Λ�ρπο« astronomus 60.6
Λαψρωντιο« sanctus 97.3 (τ. λεχανα); de ec-

clesia eius 98.3 (κατετω*ησαν ε/« τ4ν 8γιον
Λαψρωντιον)

τ4 Λαψσιακ�ν triclinium magni palatii C/poli
131.20

Λα'σο« archon in Bithynia factus 50.2 (in app.)
Λα'σο« eunuchus 97.2 (in app.)
τ. Λα&σοψ 131.43
Λαφιδ�* persona biblica 37.5
Λε�ντιο« imperator Byzantinus 114.6, 7, 115,

117.2
Λε�ντιο« philosophus 97.1 (in app.)
Λε�ντιο« papa Romae 98.2 (in app.)
Λεοντ� coniunx Phocae imperatoris 108.1
Λεπ�δο« triumvir Romae 49.4 (in app.)
Λεπτ1 Γωνεσι« liber Mosis 1.5, 22.2, 26.5 (in

app.)
Λωσβο« insula 30.2, 125.2, 7
Λεψ persona biblica 34.3, 5, 6, 8, 35.2, 36.6; cf.

34.7 (τ4 Λεψιτικ4ν γωνο« (Λεψ in app.)),
39.5 (Λεψ (φψλ�))

Λεψκ�τον hod. Lefkada (de Actio agitur) 50.2
(in app.)
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Λεψκ�τον in Bithynia 114.3 (:ν τK παρ.
*�λασσαν τ�π8 το' Λεψκ�τοψ, cf.
Theoph. 366.22), 135.9

Λω�ν � μωγα«, � Μ�κελ Leo I., imperator By-
zantinus 99

Λω�ν � μικρ�« Leo II., imperator Byzantinus
99.11 (in app.), 100

Λω�ν � 5 Ισαψρο« Leo III., imperator Βyzan-
tinus 119.7 (etiam mentio fit filiae eius),
120.2, 121, 122.1, 128.5 (τ4ν τ�« μψσαρ»«
τα&τη« α!ρωσε�« %ρξηγ�ν), 130.42

Λω�ν Leo IV., imperator Byzantinus 122.6, 15,
123 (123.3 etiam mentio fit fratrum eius),
124.1 (in app.), 2

Λω�ν � �Αρμωνη« κα" παραβ�τη« Leo V., im-
perator Byzantinus 127.3, 128 (128.12 etiam
mentio fit coniugis eius, 128.15 etiam
mentio fit filiorum eius), 130.6, 7, 131.9, 13

Λω�ν Leo VI., imperator Byzantinus 130.12,
131.45, 132.13, 22–25, 26 (παρ. το' Zντο«
:ν Βλαξωρναι« :γκλεστοψ, fort. Leo), 27,
133, 134.1, 3, 4, 7–9, 135.1

Λω�ν iuvenis Macedo, hetaeriarcha (:κ γωνοψ«
τ$ν Γομοστ$ν) 131.12

Λω�ν vir Arsenii 136.15
Λω�ν � �Αργψρ�« homo rei militaris 135.19,

136.19, 20
Λω�ν � Υεοδοτ�κη« magister 133.22
Λω�ν � κ�στ�ρ κα" %σηκρ�τι« 131.39–41
Λω�ν � Κατακαλ�ν/� Κατακαλτζη« domes-

ticus scholarum 133.21, 135.8
Λω�ν � Σαλιβαρ»« qui commendavit Theo-

dorum Santabarenum Photio patriarchae
132.21

Λω�ν � Σαραντ�πηξο« patricius 124.24
Λω�ν � το' Σψμβατοψ unus eorum qui Pe-

tronam puniverunt 130.10
Λω�ν � Τριπολτη« strategus Arabum 133.40,

41, 62
Λω�ν � φιλ�σοφο« doctus 131.34, 132.4
Λω�ν � Φ�κ»« magister, domesticus schola-

rum 135.18–21, 23, 24, 26, 28, 29, 136.2, 4–8
Λω�ν � Ξαμοδρ�κ�ν protovestiarius 130.6, 15
Λω�ν � Ξατζιλ�κιο« strategus 133.40
Λω�ν � Ξοιροσφ�κτη« legatus ad Bulgaros;

particeps rebellionis Constantini Ducae a.
913 133.19, 20, 135.8

Λε�νδη« pater Origenis 69.3
Λ�μνο« insula 122.14, 133.35, 136.28
Λα (Λεα) persona biblica 34.3
Λιβ�νιο« sophista 92.9, 96.4
Λβανο« mons sive terra 31, 113.4, 8

Λβψε« gens 30.3 (in app.)
Λιβ&η terra 28.2, 29.1 (Λιβ&η = παρεκ-

τενοψσα μωξρι Κψρ�νη«, Λιβ&η = %π4
Ποταμω�« παρεκτενοψσα μωξρι« �κρα«
Σ&ρτε�«), 36.5 (in app.), 109.3

Λγψρε« gens 30.3 (in app.)
Λικνιο« imperator (augustus) in oriente 86.3,

87.1, 3, 88.2, 3
Λχ ventus qui sic vocatur 133.51; vide etiam

Κ�νσταντ�νο« � Λχ
Λοκρ« terra 30.1
Λοψκ»« evangelista 88.7 (λεχανα)
Λο&κιο« filius adoptivus Galbae imperatoris

55.2
Λψδα terra 29.2, 50.2 (in app.)
Λψκ�ονε« gens 30.3 (Λψκ��νε«), 32.4 (in app.),

125.5
Λψκαονα terra 29.2, 50.2 (in app.)
Λψκα terra 29.2
Λψκο'ργο« qui leges fecit Spartae 42.9
Λψξνιτ« terra 30.1
Λ�τ persona biblica 32.5, 33.4

Μαγγ�ναι palatium et pars C/poleos 122.11,
136.8, 26 (ο9κ8 τ$ν Μαγγ�ν�ν)

τ. Μαγλαβ» 136.19
Μαγνωντιο« usurpator sub Constantio II. 89.2
Μ�γοι gens 30.3 (in app.)
Μαγ�* persona biblica 30.3
Μαδιηνα�οι gen(te)s 30.3 (in app., Μαδηνα�οι

I*νη δ&ο), 37.6
Μαδιαν�τη« (Μαδιαν�τι«) terra 109.11
Μ»δο« e quo Μ�δοι 30.3
Μ�ζακα urbs 30.3
Μ�ζικε« gens 30.3 (in app.)
Μα*οψσ�λα persona biblica 24.1, 8, 10
Μαι$τι« terra 30.1, 93.2
Μακ�ριο« patriarcha Hierosolymorum 88.6

(in app.)
Μακεδ�νε« gens 30.3 (in app., Μακεδ�νε«),

42.5 (in app.), 46.18–47.2 (de Alexandro
Magno), 50.2 (in app.), 88.6 (in app. (de
Alexandro Magno)), 128.2, 131.10, 11, 12,
13 (in app.), 136.64

Μακεδονα terra 30.1, 46.15 (in app.), 47.1 (in
app.), 2, 131.8, 10, 12, 13, 18, 32, 133.15, 16,
27, 136.29, 46

Μακεδ�νιο« � πνεψματομ�ξο« haereticus
89.6, 95.3 (in app.), 9

Μακεδ�νιο« patriarcha C/poleos 102.7
Μακκαβα�οι familia 47.8, 10 (in app. (de Iuda

Maccabaeo))
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Μακοψ�κοι gens 30.3 (in app.)
Μακρ�νο« imperator Romae 70.2, 71 (71.2

mentio fit filii eius)
τ4 Μακρ4ν τε�ξο« in Thracia 109.4
Μακρ�ξειρ vide �ΑρταEωρEη« � Μακρ�ξειρ
τ. Μαλ�γινα fort. prope Nicaeam (vide

Mango/Scott 1997, p. 636, n. 4) 124.9
Μαλαξα« persona biblica 45.6, 46.10 (in app.)
Μαλελε�λ persona biblica 24.8
Μαμαα mater Alexandri imperatoris Romae

73.1, 3
Μ�μα« e huius gente Theophano, coniunx

Constantini filii Romani I. (:κ γωνοψ« το'
Μ�μα) 136.70

8γιο« Μ�μα« sanctus; de monasterio eius
C/poli 108.3 (in app., ubi erat mausoleum
Mauricii imperatoris), 122.11, 124.17, 128.2
(+ τ4 :κε�σε hν παλ�τιον), 131.9, 31 (:μ-
πορ8 το' 4γοψ Μ�μαντο«), 43, 46, 53,
136.25 (4γοψ Μ�μαντο« μον1 %νδρPα,
πλησον οgσα τ�« Rψλοκωρκοψ λεγομωνη«
π�ρτη«); cf. 89.9 (:κκλησαν κτσαι προε-
*ψμ�*ησαν τK μ�ρτψρι Μ�μαντι) (ut vid.
ecclesia in Caesarea)

Μαμβρ1« persona biblica 33.8 (τ�« κατ.
Μαμβρ1 δρψ4«)

Μαναεμ persona biblica 44.16, 17
Μανασσ�« persona biblica, filius Iacob 36.2

(in app.); cf. φψλ1 Μανασσ� 37.6, 7
Μανασσ�« persona biblica, filius Ezeciae

42.13, 14
Μανα&ρα (Μαγνα&ρα) aula ad palatium mag-

num C/poli 108.6, 130.35, 131.6, 132.22,
133.58, 134.2

Μ�νη« haeresiarcha 82.3
Μαν*ανα« qui etiam Σεδεκα« vocatur quem

vide
Μανι�κη« drungarius viglae 131.20
Μανικοφ�γο« unus eorum qui prodiderunt

Amorion 130.33
Μανοψ�λ stratelata etc.; qui fugit in Arabes

130.15–23, 27, 28, 133.55; cf. το' Μανοψ-
1λ = μον� 130.28

Μανοψ1λ � Κοψρτκη« patricius, drungarius
viglae, comes stabuli 136.84, 137.2

Μανσο&ρ (fort. pro Μ�νζηρο« vel sim.) de
Iohanne Damasceno 121.16

Μαν�ω persona biblica 37.10
ΜαEωντιο« caesar 87.1–3
ΜαEιμιαν4« � ’Ερκο&λιο« imperator Romae

86.1, 3, 5, 88.8 (in app.), 90.3 (in app.)
ΜαEιμιαν�« cubicularius (κοιτ�ντη«) 131.31

ΜαEιμ�νο« imperator Romae 73.2, 74
ΜαEιμ�νο« cognatus Taciti imperatoris 83
ΜαEιμ�νο« caesar 87.1–3
Μ�Eιμο« imperator Romae 74.2, 75
Μ�Eιμο« quidam Britannicus 94.2
Μ�Eιμο« sanctus 112.4
Μαοψ�λ (Μαι�λ LXX et Georg. Mon.) perso-

na biblica 24.1
Μαρα*�ντη« vide �Αβδ(ν � Μαρα*�ντη«
Μ�ραντε« (ο! κα" 5Αβαροι) gens 30.3 (in app.)
Μαργαρτη« triclinium magni palatii C/poli

130.2, 132.24
ΜαρδαGται gens 113.4, 8, 114.1
Μαρδοξα�ο« persona biblica 46.9
Μαρα coniunx Leonis III., mater Constantini

V. 122.3
Μαρα coniunx Constantini VI. 124.4, 18
Μαρα filia Theophili 130.11–12
Μαρα prima coniunx Basilii I. 131.32
Μαρα filia Christophori filii Romani I. 136.48,

49, 51, 67 (etiam mentio fit filiorum eius)
Μαρα = Μαγδαλην� persona biblica 133.33

(de translatione eius)
Μαριαν�« frater Basilii I. 131.35, 50, 132.2
Μαριαν�« (Μαψριαν�«?) qui prophetiam dixit

Zenoni imperatori 101.3
Μαριαν�« filius Petronae 132.1
Μαριαν�« monachus, patricius 136.84, 137.4
Μαριαν4« � �Αργψρ�« comes stabuli 137.2
Μαρνα soror Theodosii II. 97.8
τ. Μαρνη« 131.52
Μαρ�νο« hyparchus 102.2
Μαρκιαν�« imperator Byzantinus 97.7, 98
Μαρκιαν�« oeconomus, particeps Catharo-

rum haereseos 99.6
Μ�ρκο« evangelista 53.6
Μ�ρκο« �Αγρππα« vide �Αγρππα«
Μ�ρκο« �Αντ�ν�νο« imperator Romae 64.2,

65, 66.1
Μ�ρκο« oeconomus ecclesiae S. Mocii 133.38
Μαρμαρ« terra 29.1
Μαρο&λη« (� το' Μαρο&λη ψ!�«, δροψγ-

γ�ριο« το' !καν�τοψ) 135.19
Μαρο&σιοι gens 104.15
Μαρτνα mater Heraclonae imperatoris

109.16, 110, 111.1, 2 (in app.), 112.1
(Κ�νσταντ�νο«) Μαρτιν�κιο« pater Theopha-

nu augustae 132.22; cf. το' Μαρτιν�κη
μον� 133.61

Μαρτ�νο« papa Romae 112.4
Μαρ�δ�ξ (Μαροδ�ξ) rex Assyriorum 42.13

(in app.), 45.10, 11
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Μ�σαλμα«, � τ$ν Σαρακην$ν βασιλε&«
Maslamah b. ’Abd al-Malik 120.2, 121.10

Μασσψρ« terra 29.1
Ματ*α�ο« (Ματ*α«) apostolus/evangelista

51.4 (in app.); 101.6 (de evangelio eius)
Μαψα« dux Arabum 112.3, 5, 113.4, 8
Μαψρκιο« imperator Byzantinus; saepe men-

tio fit coniugis et omnis familiae eius (vide
praesertim 108.3 in app.) 106.4, 5, 107,
108.2, 3, 123.9, 136.25

Μαψριτανα terra 29.1
Μα'ροι gens 30.3 (in app.)
Μαψροπ�ταμον ad Euxinum Pontum 131.4,

29
Μα'ρο« patricius 117.4
= Μεγ�λη :κκλησα/4γα Σοφα etc. ecclesia

C/poli 88.5, 89.7, 97.2, 102.3, 104.5–8,
105.1, 109.1, 6, 111.2 (in app.), 114.7, 118.3,
121.8, 123.4, 127.2, 129.3, 130.14, 40, 41,
131.27, 132.3, 5, 9, 13, 133.3, 47, 49, 58, 60,
63, 135.8, 136.16, 22, 38, 81

Μεγαρε�« qui inhabitant urbem 42.15
Μεδιολ�νον urbs 92.7, 95.10, 12
Με*�διο« patriarcha C/poleos 131.2, 17
Μελωαγρο« Macedo 47.2
Μελωτιο« patriarcha Antiochiae 94.4, 95.3 (in

app.)
Μελα« Armenius 135.19, 136.53
Μελισσην�« strategus 130.33
Μελιτην� urbs 122.5, 132.15, 136.52, 53; cf.

τ�« Μελιτην�« οiτ� καλοψμωνη« λεγε$-
νο« 65.3

Μελξ�μ persona biblica 32.5
Μελξισεδωκ persona biblica 36.5
Μελξ$λ persona biblica 39.4
Μωνανδρο« � Σαμαρε&« magus 62.4
Μενωδημο« philosophus antiquus 47.4
Μερδοσ�γαρι 132.16, 133.51
= Μωση (�δ�«) via C/poli 114.7, 124.22,

131.23, 133.27, 136.18; cf. 130.10 :ν τS
μωσj τ�« �δο'

Μεσημβρα urbs Bulgariae 113.6, 135.20,
136.47, 60

Μεσοποταμα terra 28.1, 33.2, 34.2, 3, 6, 37.2
Μεσραεμ persona biblica 26.7, 32.1 (in app.,

Μεστραεμ), 37.3
Μεσξηνο gens 30.3
Μεσ�ξ persona biblica 30.3
τ. Μετανοα« monasterium C/poli 130.42
Μωτριο« vir Theodorae matris Michaelis III.

(de nomine hoc cf. Jenkins 1965, p. 100, n.
40) 132.9

Μηδα (Μηδεα) terra 27.4, 30.1, 2, 42.12,
44.20

Μ�δοι gens 30.3, 42.5 (in app.), 46.1, 5
Μηκ�να« Maecenas, amicus Augusti impera-

toris 50.4
Μην»« patriarcha C/poleos 104.14 (in app.)
Μηνικ�« Bulgarus 136.19
Μ�σοι gens 30.3 (in app.)
Μητρ�δ�ρο« quidam Persa 88.4
Μητροφ�νη« episcopus Byzantii sive C/po-

leos 88.6 (in app.), 11
Μδα« rex Phrygiae 42.14
Μιζζιο« vide Νιζζιο«
Μιλ�σιο« vide Υαλ�« � Μιλ�σιο«
Μλιον milliarium C/poli 124.14, 131.43
Μισα�λ persona biblica 42.17, 45.8
Μιξα�λ archangelus 102.4; ecclesia in nomine

eius 88.10 (το' %ρξαγγωλοψ Μιξα1λ :ν
τK �Αν�πλ8 κα" Σ�σ*ενε8); cf. �Αρξι-
στρ�τηγο« το' �Ανατωλλοντο«

Μιξα1λ � ’Ραγαβω ( ’ Ραγγαβω) Michael I., im-
perator Byzantinus 126.3, 127, 131.8, 9, 17

Μιξα1λ � �Αμορρα�ο« Michael II., imperator
Byzantinus 128.10–12, 129, 130.1 (in app.),
7, 131.13

Μιξα�λ Michael III., imperator Byzantinus
130.30, 39, 41, 131, 132.1, 2, 18, 133.2

Μιξα�λ dux Bulgarorum (Boris) 131.11, 25
Μιξα�λ filius Christophori imperatoris 137.5
Μιξα�λ hetaeriarcha 132.26
Μιξα�λ protovestiarius 135.3
Μιξα�λ clericus 136.5
Μιξα�λ curator palatii Manganarum 136.8
Μιξα�λ filius Moroleontis, topotereta 136.17
Μιξα�λ filius Symeonis Bulgari 136.45 (� :κ

τ�« προτωρα« το' Σψμε(ν γψναικ�«)
Μιξα1λ � �Αγγο&ρη« praepositus 131.39
Μιξα1λ � Διαβολνο« qui Constantinum VII.

de coniuratione certiorem fecit 137.7
Μιξα1λ (� Δο&E) particeps rebellionis Con-

stantini Ducae 135.6 (� :E�δελφο« το'
Γρηγορ» το' ψ!ο' το' Δοψκ�«)

Μιξα1λ � Στψππι�τη« patricius 136.29
Μιξα1λ � Τζηρ*�ν particeps coniurationis

Samonae cubicularii 133.60, 61
Μιξα1λ � ΤοEαρ»« legatus Syriae Zoes impe-

ratricis 135.18
Μιξα1λ � Ξαρ�κτη« iudex eorum qui ratio-

nem rei reddiderunt post Tauromenium
amissum a. 902 133.34

Μιξαα« � Μορα*�τη« persona biblica, pro-
pheta 42.3, 4, 10–12, 44.7, 9 (in app.)
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Μολοσσ« terra 30.1
Μ�μχοψ κρ�νη ubi obiit Constantius II. 89.4
Μονοκ�στανο« monasterium (»monastère

inidentifié«, vide Janin 1975, p. 58sq.)
136.42

Μονταν�« haeresiarcha 66.3
Μοντανο haereseos participes 121.16
Μορα*�τη« vide Μιξαα« � Μορα*�τη«
Μοψσιλκη« (Μοσιλκη« etc.) strategus in Ce-

phalenia 132.20
Μο&νδαρο« strategus Saracenorum (Alamun-

darus) 102.4
Μο&νδαρο« e gente Ismael 109.11
Μο'νδο« unus eorum qui represserunt rebel-

lionem Nicam vocatam 104.5
Μο&νδραγα urbs Bulgariae 133.20
Μοψσικ�« eunuchus, servus Styliani Zautzae;

coniurationis particeps putatus 133.15, 24
Μψκηνα�οι qui inhabitant urbem 37.4 (in app.)
ΜψE�ρη« particeps coniurationis Iohannis

Crocoae a. 886 132.26
Μ&ρ�ν, λογο*ωτη« το' δρ�μοψ 130.15
Μψσα terra(e) 29.2 (Μψσα et Μψσα �λλη),

63.2, 79.1, 85.2, 103.6
Μψστ�ριον pars magni palatii C/poli 130.36
Μψτιλ�νη insula Lesbus 137.5, 7
Μ�αβ�ται gens 37.4, 44.11 (in app.)
Μ��με* propheta 109.10–14, 125.6 (Μοψ-

ξο&μετ)
8γιο« Μ�κιο« ecclesia, monasterium, cisterna

88.10, 102.3 (τ�« κινστωρνη« τ�« οϊση«
πλησον το' 4γοψ Μ�κοψ), 133.36

Μ�ρο*ε�δ�ρο« vide Υε�δ�ρο« � Μ�ρ�«
Μ�ρολω�ν patricius, strategus Adrianupoleos

136.17, 27
Μ�ψσ�« (Μ�σ�«) persona biblica; habetur

scriptor partis Veteris Testamenti 1.5, 8.4,
24.2, 26.5 (in app.), 34.7, 35.1–5, 36.4, 6, 8,
42.7, 12, 46.9

Να»« persona biblica 39.2 (in app.)
Ναβ�τ persona biblica, pater Ieroboam 1.

41.1, 3 (in app.), 43.4, 44.1, 20
Ναβ�τ persona biblica, filius Ieroboam 1.

44.2, 3
Ναβοψ*α persona biblica 44.10 (in app.)
Ναβοψξοδον�σορ (-�ρ) rex Assyriorum

42.17, 18, 44.20 (in app.), 45.2–4, 6, 8–11,
46.4 (in app.)

Ναζιανζ�« vide Γρηγ�ριο« � Υεολ�γο«
Ναζ�ρα�ο« de Christo 90.3, 121.6
Ν�*αν persona biblica 39.2, 40.3

Ν�ισσο« urbs Daciae 87.1 (περ" τ1ν τ�«
Δακα« π�λιν)

Ναμεσ�(«) persona biblica 44.10
Ναο&μ persona biblica 42.13 (in app.), 45.6
Ν�ρκισσο« qui interfecit Commodum impe-

ratorem 66.2
Ναρσ�« rex Persarum 46.16, 17
Ναρσ�« strategus, praepositus sacri cubiculi

(κοψβικοψλ�ριο«) 104.5, 105.4, 8, 106.4
τ. Ναρσο' 105.4 (in app., @στι« να4« τ.

Ναρσο' λωγεται), 130.44
Ν�σαρ stratelata (drungarius) Bucellariorum

131.26
Ναψ�το« presbyter 77.2
Ναψ�(«) persona biblica 36.8, 9, 37.1 (in app.),

42.15, 20
Ναξ�ρ persona biblica 32.3–5
Νωα :κκλησα ecclesia quam aedificandam cu-

ravit Basilius I. 132.12, 14, 19, 133.10
Νεαρα" διατ�Eει« novellae Iustiniani 104.2
Νεατοκ�μ�τη« vide � Ι��ννη« � Νεατοκ�-

μ�τη«
Νεβρ�δ persona biblica 26.5, 32.1 (in app.)
Νεγρ� urbs 103.4
Νεεμα« persona biblica 45.13, 46.9
Νε�λο« flumen 29.2 (qui etiam Γη�ν vocatur),

36.2; cf. � τ$ν Α/*ι�π�ν ποταμ�« 29.1 (ut
vid. hic eiusdem fluminis mentio fit)

Νεκτ�ριο« patriarcha C/poleos 95.8, 12 (in
app.), 96.4

Νεκτεναβ� rex Aegypti 46.15 (in app.)
Νεοκαισ�ρεια urbs 102.8
Νωο« Διον&σιο« vide Πτολεμα�ο« � Νωο« Διο-

ν&σιο«
(Μ�ρκο«) Νωρβα« imperator Romae 61, 62.1;

cf. 60.5 (†Νερο&α« (ut vid. pro Ascletarione
mathematico))

Νωρ�ν imperator Romae 54 (54.2 τ1ν μητωρα
κα" τ1ν μνηστ1ν (μνηστ1ν, i. e. prima
eius coniunx Octavia) %νελ(ν ε6νο'ξον
Iγημεν)

Νεστ�ριο« patriarcha C/poleos 97.4 (in app.),
9, 12, 98.2 (in app.)

Νεφ*αλεμ persona biblica 34.3, 37.5 (φψλ1
Νεφ*αλεμ)

Νεξα� rex Aegypti 42.16
Νε�ρι(ο)ν C/poli 99.2, 115.4 (� το' Νε�ροψ

λιμ�ν)
Ν�ρ persona biblica 38.3
Νζαρο« Arabs 109.11
Νιζζιο« (sive Μιζζιο«) Armenius 112.7,

113.1
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Νκαια urbs Bithyniae 88.6, 92.1 (in app.),
119.5, 6, 121.18, 124.10, 130.39

Νικ�τα« filius Constantini V. 122.15, 124.17
Νικ�τα« patriarcha C/poleos 122.8, 18 (in

app.), 123.4, 6
Νικ�τα« filius Artavasdi 122.3
Νικ�τα« asecretis, protonotarius 135.4, 9
Νικ�τα« patricius, magister, adfinis Romani I.

135.30, 136.16, 48, 54
Νικ�τα« � ’Ελλαδικ�« protovestiarius, proto-

spatharius, ianitor palatii 132.23, 135.16
Νικ�τα« � Rψλιντη« patricius 121.14
Νικ�τα« � Rψλιντη«, � :π" τ�« τραπωζη«

oeconomus ecclesiae S. Sophiae 132.13 (de
sororibus eius et de monasterio eius)

Νικ�τα« � Σκληρ�« legatus Leonis VI. ad
Turcos 133.17

Νικ�τα« � Τριφ&λλιο« patricius 124.24, 125.4
Νικηφ�ρο« caesar 122.5, 124.2, 17
Νικηφ�ρο« patricius et γενικ�«, imperator By-

zantinus 124.24, 125, 126.1, 127.1, 131.8, 9
Νικηφ�ρο« patriarcha C/poleos 125.9, 126.4

(in app.), 127.1, 128.1, 3, 6, 7
Νικηφ�ρο« patricius 116.2
Νικηφ�ρο« � Καμιν»« drungarius 133.42
Νικηφ�ρο« � Μαλωινο« qui repressit rebellio-

nem Symbatii Armenii 131.42, 43
Νικηφ�ρο« � Φ�κ»« domesticus 133.17–20
Νικ�λαο« unus septem diaconorum 62.4
Νικ�λαο« hetaeriarcha, pater Pardi drungarii

et Basilii Epictis 133.22, 25, 27
Νικ�λαο« filius Constantini Ducae 135.23
Νικ�λαο« � �Ανδροσαλτη« prosmonarius ec-

clesiae S. Diomedis, oeconomus, syncellus
131.13–15, 132.11

Νικ�λαο« � Κοψβ�τζη« particeps coniuratio-
nis in Romanum I. 136.18

Νικ�λαο« � Μψστικ�« patriarcha C/poleos
133.29, 34, 47, 49, 50, 54, 134.2, 9, 135.2,
11, 13, 26, 30, 136.3, 11, 13, 29, 32, 38, 40;
de monasterio eius vide Γαλακρινα

Νικ�λαο« � Σκοψτελ�πτη« unus eorum qui
puniverunt Ignatium patriarcham 131.28
(in app.)

Νικομ�δεια urbs 88.3, 8, 89.5, 6, 90.1, 92.2,
101.2, 120.3, 121.18, 131.41

Νικομ�δη« toparcha Bithyniae 50.2 (in app.)
Νινεψ urbs 32.4, 42.12 (in app., Νινεψ�),

44.13 (in app.), 45.6 (in app.)
Ν�νο« rex Assyriorum 28.3, 4, 32.3 (in app.,

Ννο« (vir)), 4 (vir; urbs), 36.7 (vir)
Νι�βη persona mythica 108.3 (in app.)

Νσιβι« urbs 91.3
Νοεμ» persona biblica 24.1
Ν�μιο« (pro Ν�*ο«) vide Δαρε�ο« � RωρEοψ
Ν�ρικοι gens 30.3 (in app.)
Νοψμεριαν�« imperator Romae 84.2, 85
Νοψμμηδα terra 29.1
Ν$ε persona biblica 24.10, 25.1, 3, 4 (de fami-

lia eius), 5, 26.7, 27.1–4, 28.1, 29.1, 30.1, 31,
32.1, 2, 37.3, 14, 42.20

Rενοφ$ν scriptor antiquus 46.14 (in app.)
RωρEη« rex Persarum, filius Darii 46.7, 9
RωρEη« rex Persarum, filius Artaxerxis 46.11,

12 (in app.), 13
Rηρολ�φο« pars C/poleos 96.1 (� κ�ν το'

R .), 121.18 (στ�λη �Αρκαδοψ :ν τK R .)
Rιφα« cometes (qui hodie Halley’s vocatur)

134.5
Rψλ�κερκο« π�ρτα (sive Rηρ�κερκο«, var. mss.

etiam Rερ�κερκο«/Rηρ�κοψρκο«) porta
moeniorum C/poleos 108.3 (in app.), 136.25

�Οδ�ακρο« rex Gothorum 99.11
�Οζα« � κα" Ζαξαρα« persona biblica 42.9, 10
5 Ο*�ν imperator Romae 55.2, 3, 56
Ο/νι�τη« strategus in Peloponneso 132.20
�Ολδ� vide ’Ηλιβ�
�Οκταβιαν�« ( �Οκτ�βιο«) vide Aϊγοψστο«

Κα�σαρ
’Ολοφωρνη« persona biblica 46.4 (in app.)
�Ολ&βριο« qui venit C/polim sub Constantino

I. 130.42
�Ολψμπι�« mater Alexandri magni 46.15 (in

app.), 18 (in app.)
�Ολψμπι�« filia Seleuci apo eparchon 96.2
5 Ολψμπο« mons Bithyniae; ubi monachi

136.43, 59
’Ομηρ�ται gens (Himyaritae) 103.4
6 Ομηρο« poeta antiquus 39.6 (in app.), 40.6
�Ονα« persona biblica 47.9
�Ονομ�γοψλο« vide Βασλειο« � �Ονομ�γοψ-

λο«
’Ον�ριο« imperator Romae 95.1, 4, 6, 96.1
�ΟEεα insula prope C/polim 121.11 (κα" τ$ν

λοιπ$ν ν�σ�ν), 130.10
�Οππιαν�« scriptor 65.3 (in app.)
�Ορν»« � � Ιεβοψσσα�ο« persona biblica 40.2

(in app.)
�Ορφε&« poeta mythicus 37.9
’Οσαι (Νοσαι var. mss.) ubi aedificatum est

monasterium Constantini paracoemomeni
133.61
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Ο6αλεντινιαν�« imperator Byzantinus 92,
93.1 (in app.), 94.1

Ο6αλεριαν�« imperator Romae 80
Ο6�λη« imperator Byzantinus 92.2, 93; cf.

105.8 (%γ�γ4« Ο6�λεντο«)
Ο6ανδ�λοι (-δλοι) gens 97.12, 104.11
Οϊγγροι gens 131.11
Οϊγ�ν rex Francorum 136.78
(Φλ�βιο«) Ο6εσπεσιαν�« (Ο6εσπασιαν�«)

imperator Romae 52.2, 54.6, 56.3, 58
Ο6ιττγη« rex Ostrogothorum 104.16
Οiννοι (ΟYννοι) gens 101.7, 105.5, 131.11, 12
Ο6ρβκιο« palatinus eunuchus 101.9, 102.1 (in

app.)
Ο6ρα« persona biblica 42.11, 17
Ο6σ*αE�δη« eunuchus, praeceptor Saborii

88.13
�Οξοζα« persona biblica 42.5, 6 (το[« �Οξο-

ζοψ πα�δα«), 7, 44.10 (in app.)
�Οξοζα« persona biblica, rex Samariae 44.7

(in app.), 8
�Οχκιον (*ωμα) 122.3, 130.31, 131.42, 133.32,

136.10, 56, 64

Παγκρατο'κα« Armenius; qui prodidit Ad-
rianupolim Symeoni Bulgaro 135.16

Παιονα terra 61.2, 88.2
ΠαGπερ (fort. scrib. ΠαGπερτ) castra 136.26
Παλαιστνη terra 36.5 (in app.), 47.2 (in app.),

48.2, 58.2, 109.3, 12, 111.2 (in app.), 130.37
(μον1 το') Παλατνοψ (Καλψπ�) 134.7
Παλλ�« Pallas Athena, dea 37.5
Π�μφιλο« pater spiritualis Eusebii scriptoris

ecclesiastici 88.10
Παμφψλα terra 29.2, 50.2 (in app.)
Π»ν deus 101.2 (in app.)
Πανε�« urbs Phoeniciae (Caesarea Philippi)

90.2, 98.3
Παν*�ριο« patricius, domesticus, cognatus

Romani I. 136.76
Παν�νιοι gens 30.3 (in app.)
Παντολω�ν metropolita 133.61
Παπψροψ (fort. scrib. Παπιροψ) καστωλ-

λιον Cappadociae 101.9 (in app.)
Παρα�ον ad Propontidem 133.40
Π�ρδο« filius Nicolae hetaeriarchae, drunga-

rius viglae 133.22, 27
Π�ρ*οι gens 88.13
Παρ&σατι« regina Persarum 46.14
Πασπαλ»« strategus insulae Sami 133.12
Πασξ�λιο« protospatharius et strategus Lan-

gobardiae 136.78

Πατζην�και gens 135.14 (Πατζηνακ$ν
ξ�ρα), 21, 22

Π�τμο« insula 60.3
Παψλ�νο« amicus Theodosii II. 97.1, 2
Πα'λο« apostolus 50.11, 51.4 (in app.), 54.5;

cf. 105.3 (τ$ν 4γ�ν %ποστ�λ�ν Πωτροψ
κα" Πα&λοψ :ν τK eρφανοτροφε8 eccle-
sia)

Πα'λο« � ’Ομολογητ�« episcopus/patriar-
cha C/poleos 89.3, 6, 95.9 (de translatione
eius); cf. τS :π" Πα'λον eνομαζομωνj
:κκλησ] 95.9

Πα'λο« Paulus II., patriarcha C/poleos 111.2
(in app.), 112.4 (in app.)

Πα'λο« Paulus IV., patriarcha C/poleos
123.6, 124.7

Πα'λο« monachus et astronomus 114.6
Πα'λο« legatus Leonis III. 121.13
Πα'λο« cubicularius (κοιτ�ντη«) 131.54
Πα'λο« sacellarius, frater Nicolai Androsali-

tae 132.11
Πα'λο«, eρφανοτρ�φο«, �ν*ρ�πο« το' μα-

γστροψ Στεφ�νοψ 136.14
Πα'λο«, μαγγλαβτη« 136.15
Πα&λοψ το' Λεπρο' μον� Alexandriae 99.9
Παφλαγ�νε« gens 30.3 (in app., Παμφλαγ�-

νε«), 130.3
Παφλαγονα terra 30.1, 130.29, 135.9
Περιν*ο« urbs Thraciae 84.2
Πελ�γιο«, %π4 σελεντιαρ�ν patricius 101.3
τ. Πελαγοψ (Iν*α πρ�ην bπ�ρξεν � το'

4γοψ μ�ρτψρο« Πελαγοψ να�«) 122.8
Πελλ�νη = καλοψμωνη Πελοπ�ννησο« pae-

ninsula 30.1
Πελοπ�ννησο« paeninsula 30.1, 132.20
Πεντ�πολι« urbes biblicae 33.7
Πενταπ&ργιον armarium in Chrysotriclinio

magni palatii C/poli 130.9
Πωραμα pars C/poleos 131.52
Περ�ζη« Persa 101.7
Πωρσαι gens 30.3 (in app.), 32.4, 45.1 (in app.),

8 (in app.), 46.1 (Κ'ρο« � Πωρση«), 7 (in
app., Περσ$ν γ�ν), 13, 18, 19, 47.1, 2
(in app.), 73.2, 76.2 (Σαβ�ροψ, βασιλω�«
Περσ$ν), 80.2 (Σαβ�ροψ το' Πωρσοψ),
86.2, 87.1, 88.4, 8, 13, 89.2, 4, 90.3, 6, 91.2,
3, 97.5 (� βασιλε[« Περσ$ν), 101.7
(Περ�ζη« � Πωρση«), 104.10, 16, 106.4,
107.1, 12, 109.6, 8, 130.8, 27, 29, 43, 131.50
(� %πελ�τη«, � Πωρση«), 52 (Ε6λ�γιο«
� Πωρση«), 132.2 (� %πελ�τη« � το'
Πωρσοψ)
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Περσε&« primus rex Mycenarum 32.4 (in app.,
Περσω�« ψ!ο' Πκοψ το' κα" Δι�«), 37.4
(in app.)

Περσ« terra sive imperium 27.4, 28.1, 32.4 (in
app.), 46.10 (in app.), 85.1, 109.3, 5, 6, 9

ΠερτναE imperator Romae 67 (67.1 etiam
mentio fit familiae eius)

Πωτρα/Πετρον vide 4γα Ε6φημα :ν τS
Πωτρ]/ε/« τ4 Πετρον

Πωτρο« apostolus 51.4 (in app.), 53.4–6, 54.2 (in
app.), 5; cf. 105.3 (τ$ν 4γ�ν %ποστ�λ�ν
Πωτροψ κα" Πα&λοψ :ν τK eρφανοτροφε8
ecclesia)

Πωτρο« filius Symeonis Bulgari (:κ τ�«
δεψτωρα« το' Σψμε(ν γψναικ�«) 136.45,
47–49, 51, 60, 67

Πωτρο« strategus 107.11
Πωτρο« � !ερ�« martyr sub Constantino V.

122.9
Πωτρο« magister 124.5, 11
Πωτρο« hyparcha (sive eparcha) 136.64
Πωτρο« � Βο&λγαρο« particeps coniurationis

Basilii I. in Bardam caesarem 131.35, 50
Πωτρο« � Πτ�ξομ�γιστρο« qui reprehendit

Theophilum imperatorem 131.27
Πετρ�ν»« drungarius viglae, strategus Anato-

les, frater Theodorae augustae 130.10, 15,
43, 131.26, 132.1

Πετρ�ν»« α/δεσιμ�τατο« adiutor Romani I.
136.25

Πηγα 133.22, 136.20 (ut vid. pro Πηγ�, vide
III.3.1.1, p. 109*), 49 (:ν τS τ$ν Πηγ$ν
%ποβ�*ρ]); τ. παλ�τια τ$ν Πηγ$ν
133.6, 136.19, 20 (τK καστελλ8 (τ$ν
Πηγ$ν))

(να4« τ�« bπεραγα« Υεοτ�κοψ τ�«) Πηγ�«
ecclesia S. Deiparae extra moenia C/poleos
104.14 (in app.), 136.31, 49

Π�κο« (Πκο«) qui etiam Zeus vocatur 28.2,
32.4 (in app.), 36.7

τ. Πικριδοψ monasterium, ubi coactus est
Caramalus monachus fieri 133.34

Πιλ»το« qui iudicavit Christum 51.2, 4 (in
app.), 86.5

Πισδαι gens 30.3 (in app.)
Πισιδα terra 29.2
Πλακιδα coniunx Honorii 95.6
Πλακλλα coniunx Theodosii I. 95.1, 10
Πλατε�α πωτρα castra 136.65
Πλ�τη insula prope C/polim 127.4 (ε/« τ4

πλησον τ�« π�λε�« νησον (de exsilio
Michaelis I.); cf. etiam app.)

Πλατψπ�δη« vide Φ�τειν4« � το' Πλατψ-
π�δη ψ!�«

Πλ�τ�ν philosophus antiquus 46.14
Πλ�τ�ν abbas monasterii Sacudionis 124.18
Π�*ο« � �Αργψρ�« domesticus 136.17, 19, 20
Πολ&εψκτο« patriarcha C/poleos 136.83
8γιο« Πολ&εψκτο« ecclesia 132.4
Πομπ�ιο« Pompeius magnus 47.9, 10 (in

app.), 48.1 (in app.), 50.2 (in app.)
Πομπη^ο&πολι« urbs Mysiae 103.6
Π�ντο« mare 50.2 (in app., *αλασσ$ν τ�« τε

ποντικ�« κα" τ�« %σι�τιδο«), 122.11 (τ1ν
%ρκτPαν το' Π�ντοψ *�λασσαν)

Π�ρκιο« vide Φ�στο«
Πορφ&ρα camera magni palatii C/poli 124.20

(ubi oculis privatus est Constantinus VI.)
Πορφ&ριο« philosophus antiquus 67.2
Ποψλξερα augusta, soror Theodosii II. 97.1,

7, 8, 11, 12, 98.1, 3
Ποψλξερα soror Michaelis III. 131.21; cf.

131.54 (τ.« %δελφ.« α6το'), 133.2
Πργκιπο« insula prope C/polim 105.3

(Πργκιπον, c kν προ�στιον α6το', κα-
τασκεψ�σα« κα" :κε�σε παλ�τιον), 125.2
(de monasterio ibi), 7 (de eodem monaste-
rio); cf. 122.11 (τ$ν ν�σ�ν), 137.4 (:ν τα�«
πλησιαζο&σαι« ν�σοι«)

Πρσκο« gener Mauricii imperatoris 107.4
Προαιρωσιο« sophista 92.9
Πρ�βο« imperator Romae 83, 84
Πρ�βο« martyr 105.4
Προικ�ν(ν)ησο« insula prope C/polim

121.12, 137.5; 105.9 (in app., :ν λ�ρνακι
Προικονησ8)

Πρ�κλο« patriarcha C/poleos 97.9, 12
Πρ�κλο« philosophus 102.2
Προκοπα coniunx Michaelis I. 127.1 (in

app.), 2, 4, 131.8
Προκ�πιο« � Καισαρε&« scriptor historicus

101.7 (in app.), 104.13
Προκ�πιο« stratelata 97.5
Προκ�πιο« protovestiarius Bardae caesaris et

Basilii I. 131.35, 132.9, 20
Προμη*ε&« qui dedit ignem hominibus 37.2
Πρ�τη insula prope C/polim 125.5, 128.13,

136.83, 84, 137.5, 6, 8
Πτολεμα�ο« � Λ�γοψ Ptolemaeus I., rex Ae-

gypti 47.2, 3
Πτολεμα�ο« � Φιλ�δελφο« Ptolemaeus II.,

rex Aegypti 47.4, 5
Πτολεμα�ο« � Ε6εργωτη« Ptolemaeus III., rex

Aegypti 47.5, 6
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Πτολεμα�ο« � Φιλοπ�τ�ρ, � το' Ε6εργωτοψ
ψ!�« Ptolemaeus IV., rex Aegypti 47.6, 7

Πτολεμα�ο« � �Επιφαν�«, � το' †Φιλοπ�το-
ρο« ψ!�« Ptolemaeus V., rex Aegypti (re
vera hic Ptolemaeus filius erat Euergetis)
47.7, 8

Πτολεμα�ο« � Φιλομ�τ�ρ, � το' �Επιφανο'«
Ptolemaeus VI., rex Aegypti 47.8

Πτολεμα�ο« � το' Φιλομ�τορο« %δελφ�«, �
Ε6εργωτη« Ptolemaeus VIII. (VII.?), rex
Aegypti 47.10

Πτολεμα�ο« � Φο&σκ�ν (fort. scrib. Φ&σκ�ν)
Ptolemaeus IX. (VIII.?), rex Aegypti 47.10

Πτολεμα�ο« � �ΑλεE�« Ptolemaeus X. (?), rex
Aegypti 47.10

Πτολεμα�ο« � Δε&τερο« Σ�τ�ρ, � ψ!4« το'
Δεψτωροψ Ε6εργωτοψ κα" Κλεοπ�τρα«
τ�« Ε6εργωτιδο« Ptolemaeus XI. (?), rex
Aegypti 47.10

Πτολεμα�ο« � Νωο« Διον&σιο« (Δι�νψσο« ms.
Ab recte) Ptolemaeus XII., rex Aegypti
47.10, 11

Πτολεμα�ο« Ptolemaeus XIII., rex Aegypti,
frater Cleopatrae, ultimae reginae Aegypti
47.11

Πψ*αγ�ρα« philosophus antiquus 46.6
Πψ*α sacerdos Apollinis 50.7
Π&*ια *ερμ� balnea ad Propontidem 88.8
Πψ*α« interpres Pythiae 50.7
Π&*�ν 104.12 (πνε'μα Π&*�νο«)
Π&ρρο« patriarcha C/poleos 110 (in app.),

111.2 (in app.), 113.7 (in app.)
Π�σω�« eparcha C/poleos 99.10

’ Ρ�βδο« ubi habitavit Leo Katakalon 133.21
’ Ραβδο'ξο« strategus Dyrrachii 132.20
’ Ρ�βεννα urbs 95.6
’ Ραγαβω vide Μιξα1λ � ’Ραγαβω
’Ραγα' persona biblica 27.1, 32.1, 2
’ Ραγοψ�λ persona biblica 35.5
’ Ραφα�λ archangelus 42.12 (in app.)
’ Ραξ�λ persona biblica 34.3, 5
’ Ρωα eadem quae Σεμραμι« 28.2, 3, 32.4
’ Ρεβωκκα persona biblica 34.2, 8, 9
’ Ρεντ�κιο« protovestiarius Michaelis III.

131.39, 47, 49
’ Ρεντ�κιο« cognatus Nicetae patricii 136.16
’ Ρ�μο« vide ’ Ρ$μο«
’Ρινοκ�ροψρα terra 27.4
’ Ροβο�μ persona biblica 40.4, 41.1, 2, 3 (in

app.), 42.1, 43.2–4, 44.1
’ Ροδ�νο« praepositus 92.4

’ Ρ�διο« notarius apud Samonam 133.60
’ Ρ�διο« vide Βασλειο« � ’Ρ�διο«
’Ρ�δο« insula 30.2, 112.3, 137.5
’ Ροδοφ&λλη« cubicularius 133.41
’ Ρομωλιο« persona biblica 44.18
’ Ροψβμ persona biblica 34.3
’ Ροψφ�νο« nobilis sub Theodosio I. et Arcadio

96.3 (in app.)
’ Ρ�μα�οι gen(te)s 30.3 (in app., ’ Ρ�μα�οι δ&ο),

132.5 ( ’ Ρ�μα�οι :πσκοποι, i. e. terrarum
sub iurisdictione papae Romae), 136.33 (τS
τ$ν ’Ρ�μα�ν φ�νS, i. e. graece)

’ Ρ�μανα terra Byzantinorum 119.2, 121.18,
130.20, 27, 131.4, 11, 26, 133.15, 57, 58

’ Ρ�μαν�« Romanus I. Lecapenus, imperator
Byzantinus 132.7, 23, 133.62, 135.21, 22,
24–26, 29, 30, 136, 137; cf. de monasterio
eius 136.21 (ο9κ8 α6το', τK bπ� α6το' ε/«
μοναστ�ριον %μοιφ*ωντι), 25, 62, 137.8

’ Ρ�μαν�« Romanus II., filius Constantini VII.
136.76, 78

’ Ρ�μαν4« � �Αργψρ�« homo rei militaris
135.19

’ Ρ�μη urbs (saepe de papa agitur) 42.11, 46.14
(in app.), 47.10 (in app.), 48.5, 49.1 (in app.),
4 (in app.), 50.2, 9, 51.2, 52.2 (in app.), 53.1
(in app.), 5 (in app.), 54.5, 58.2, 60.2, 61.3,
62.1, 65.2, 66.1, 73.1, 87.2, 3, 88.1, 2, 6 (in
app.), 7, 12, 94.1, 95.2, 4, 6, 96.1, 97.4 (in
app.), 98.2 (in app.), 99.1, 11, 104.7 (in
app.), 108.3 (in app.), 112.4, 6, 121.9, 18,
124.9, 130.42, 132.5, 136.66

’ Ρ$μο« (sive ’ Ρ�μο«; cf. etiam ’ Ρ�μ&λο«) fra-
ter Romuli 42.11

’ Ρ�μ&λο« conditor urbis Romae 42.11, 13,
54.1, 99.11

’ Ρ�μ&λο« Augustulus, ultimus imperator Ro-
mae 99.11

’ Ρ$« gens 131.29, 30, 136.71–75

(Κ&ριο«) Σαβα�* de Deo 121.8
Σαβωλλιο« haeresiarcha 78.2 (= κατ.

Σαβωλλιον αlρεσι«), 95.3 (in app.)
Σαβ�ρη« (fort. scrib. Σαπ�ρη«, Σαπφ�ρη«

etc.) rex Sassanidicus, Sapor (Shaipur) I.
76.2, 80.2; etiam ut vid. generice de rege
Sassanidico: 86.2 (τ1ν γψνα�κα Σαβ�ροψ),
88.4, 13 (Σαβ�ροψ)

Σ�γαρο« flumen 104.13 (πενταγωφψρον το'
Σαγ�ροψ), 136.81

Σαδ�κ persona biblica 39.2, 40.3
Σ�ιτο« strategus Sassanidicus 109.5
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Σακοψδ�ν monasterium in Bithynia 124.18
Σακτκη« tagmatarcha 136.23
Σ�λα persona biblica 26.2–5
Σαλα*ι�λ persona biblica 45.10 (in app.),

46.2
Σαλαμω (Σαλαμ�) persona biblica 40.3, 41.4

(Σαμωα«, � το' Σαλαμ�)
Σαλβανα vide �Αλβανα
Σαλ�μ urbs 34.4, 36.5 (in app.)
Σαλμανασ�ρ rex Assyriorum 42.12, 44.19, 20
Σαλο&στιο« qui praedixit regnum Valentiniani

92.3
Σαλ�μη persona biblica 50.11
Σαμανε� persona biblica 37.11
Σαμαρα�οι gens 30.3 (in app.)
Σαμ�ρεια terra (etiam de hominibus ibi (το[«

:ν Σαμαρε] 42.12)) 41.3, 4, 42.12, 43.1,
44.1, 3, 6, 10, 19, 20, 51.4 (in app.)

Σαμαρε�ται gens 44.19; cf. Μωνανδρο« � Σα-
μαρε&«

Σαμωα« persona biblica 40.3, 41.4, 42.17
Σαμο*ρdκη insula 137.5
Σ�μο« insula 42.15, 133.12 (= Σ�μο« τ4

κ�στρον), 62
Σαμοσ�τον (Σαμοψσ�τον) urbs ad Euphra-

tem 130.23
Σαμοψ�λ persona biblica 37.13, 14, 38.1 (etiam

mentio fit filiorum eius), 2, 3, 39.1, 96.2
(ε/σ�λ*ον κα" τ. λεχανα το' 4γοψ
Σαμοψ1λ το' προφ�τοψ κα" %πετω*ησαν
:ν τK ναK α6το')

Σαμχ�ν persona biblica, filius Manoe 37.10
το' �σοψ Σαμχ(ν ο_κο« hospitium S. Samp-

sonis C/poli 104.5 (in app.)
Σαμ�ν»« cubicularius etc. 133.25–27, 28 (pro-

tospatharius fit), 37, 42, 44, 46 (patricius
fit), 47, 50 (paracoemomenus fit), 52, 53,
56, 58 (etiam mentio fit patris eius), 60, 61

Σ�νοι gens 30.3 (in app.)
Σαο&λ persona biblica, rex Iudaeorum 38.1, 2

(Σαο[λ γ.ρ κα" � πα�« α6το'; Σαο[λ :Eελ-
*(ν τK σψγγενε� α6το' κα" προσφιλε�),
3, 39.1, 3, 4, 42.20, 44.20

Σαρακηνο gens 33.6, 102.4 (� τ$ν Σαρα-
κην$ν φ&λαρξο« (similiter saepe de duce
Arabum)), 109.10, 120.2, 121.10 (in app.),
13, 122.5, 125.6, 131.3, 133.55, 56

Σαραπ�ν mathematicus 70.2
Σ�ρβαρο« strategus Sassanidicus 109.5, 9
Σαρδανα insula 29.2
Σ�ρδει« urbs 128.6 (Ε6*&μιο« Σ�ρδε�ν)
Σαρρα persona biblica 43.4

Σαρμ�ται gens 30.3 (in app.), 65.3 (var. mss.
Σαψρομ�ται, quod vide infra)

Σαρματ« terra 30.1
ΣαροψGα persona biblica 39.2 (in app.)
Σ�ρρα persona biblica 32.5, 33.4
Σατορν�νο« (vel Σατορ�νο« vel Σατορν�λο«)

haeresiarcha 63.5
το' Σατ&ροψ monasterium ad Bosporum

C/poli 126.4
το' Σ�τ�ρο« (vel Σατ&ροψ) τ4 :μπ�ριον ubi

aedificavit ecclesiam Ignatius patriarcha
132.8

Σα&α persona biblica 24.1
Σαψρομ�ται gens 92.6
†Σαφ�τ ut vid. pro ! � Ι�"σαφ�τ quem vide
Σγ�ρα ad Euxinum Pontum 136.72
Σεβαστ�πολι« urbs 114.2
Σεγο&ρ persona biblica 44.7
Σεδωκ idem qui Melchisedek 36.5 (in app.)
Σεδεκα« persona biblica, pseudopropheta 42.3
Σεδεκα« rex Iudaeorum; qui etiam Μαν*ανα«

vocatur 42.19, 45.1–3, 4 (mentio fit filio-
rum eius), 6, 7, 8 (mentio fit filiorum eius)

Σελ� persona biblica 24.1
Σελεμ persona biblica 42.15
Σελε&κεια urbs Syriae 47.2 (in app.)
Σωλεψκο« � Νικ�τ�ρ rex Syriae 47.2
Σωλεψκο« apo eparchon 96.2
Σελ�νη filia Cleopatrae ultimae reginae Ae-

gypti 50.2; de luna 24.6
Σελο&μ (Σελ�μ var. mss.) persona biblica

44.15, 16
Σεμραμι« regina Assyriorum, coniunx Croni;

eadem quae Rhea 28.2, 32.4, 36.7
Σεν(ν)αξηρεμ rex Assyriorum 42.12 (in app.);

de Crum, duce Bulgarorum 128.2 (� νωο«
Σεναξηρε"μ Κρο'μο«)

Σεπφ�ρα persona biblica 35.5
Σωργιο« patriarcha C/poleos 109.1, 6, 7, 15,

16, 110 (in app.)
Σωργιο« strategus Siciliae 121.13
Σωργιο« monachus, frater magistri Cosmae,

cognatus Photii patriarchae 136.83
Σερο&ξ persona biblica 32.2, 3
Σεψ�ρο« Septimius Severus, imperator Romae

69, 70.1, 85.1
Σεψ�ρο« � �Ακωφαλο« patriarcha Antiochiae,

monophysita 102.3, 4, 104.7
Σ�* persona biblica 24.3, 5–7, 11 (in app.)
Σηλψμβρα urbs Thraciae 122.18
Σ�μ persona biblica 24.10, 25.3, 4, 26.1,

27.1–4, 28.1, 2, 30.3 (in app.), 31, 32.1
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Σιβ�ρα coniunx Valentiniani 92.1 (in app.)
Σβψλλα �Ερψ*ραα 42.12
Σβψλλα Κψμαα 42.8
Σβψλλα (=) :ν Σ�μ8 42.15
Σγμα pars C/poleos 125.3, 130.36, 132.4
= Σιδηρ» π&λη (π�ρτα) C/poli 131.7, 135.6
Σδο« persona biblica 36.5
Σιδ�ν urbs 36.5
Σιδ�νιοι gens 44.7
Σικελα Sicilia insula 30.2, 112.6, 7, 113.1,

121.13, 124.17, 129.5, 130.11, 12, 132.20,
133.34, 41

Σικελι$ται qui inhabitant insulam Siciliam
121.13

Σικελο qui inhabitant insulam Siciliam 130.11
Σκιμα (Σκημα) urbs 34.4, 41.3 (in app.), 43.2
Σικψ�νιοι gens 32.3 (in app.)
Σλβεστρο« papa Romae 88.1, 6 (in app.)
Σιλ�ντη« de �Αξι�μ quem vide
Σμιλο« amicus Hadriani imperatoris 63.3
Σμ�ν magus qui cum Petro apostolo dimicat

52.4, 53.5, 62.4, 128.5 (patriarcha Johannes
grammaticus alter Simon)

Σιν� vastitas deserta 36.6 (in app.)
Σιν�πη« clericus palatii 133.23
Σιν�πη urbs 117.5, 130.29, 131.24
Σιρ�ξ vide � Ιησο'« � το' Σιρ�ξ
Σιριξ» quo confugit Samonas cubicularius

133.42, 43
Σισνιο« patriarcha C/poleos 97.9
Σισνιο« patricius, strategus 121.5
Σισνιο« � Τριφ&λλιο« particeps rebellionis

Nicephori (I.) in Irenem imperatricem
124.24

Σι�ν mons 36.5 (in app.)
Σκηπ�ν consul Romae 46.14 (in app.)
Σκιρτ�« flumen apud Edessam 103.11
Σκλαβνοι (-ηνο) gens (de Slavis et Sclavenis

vide e.g. ODB) 124.6 (τ$ν Σκλαβην$ν :*-
ν$ν), 134.4 (de Βασιλτζη«, %π4
Σκλαβν�ν I*νοψ«)

Σκλ�βοι 107.11 (τ$ν Σκλ�β�ν ξ�ρα), 114.2,
3, 122.8 (Νικ�τα« � Σκλ�βο«), 123.6

Σκ&*αι gens 30.3, 77.1, 78.1, 79.1, 81.2, 88.2,
93.2, 94.1, 95.2, 102.2, 107.4, 113.5 (ο! τ.
Ψσπωρια ο/κο'ντε« Σκ'*αι), 117.5 (Chaza-
ri?), 121.17 (Chazari)

Σκψ*α terra 30.1
Σμ&ρνη urbs 97.13
Σογδιαν�« rex Persarum 46.12, 13
Σολομ�ν (-$ν) persona biblica, rex Iudaeo-

rum 39.6, 40.1–5, 41.1, 3 (in app.), 42.12,

43.2, 3, 44.1 (in app.), 48.4, 63.2, 132.14
(στ�λη Σολομ$ντο« (C/poli))

Σολομ$ν strategus Iustiniani I. 104.11
4γα Σορ�« ecclesia Blachernarum 133.22,

136.24, 32
Σοψδε�(«) Arabs 130.32
Σοψλε^μ»ν � πρ�τοσ&μβοψλο« caliph Ara-

bum 121.10
Σοψσακεμ persona biblica, rex Aegypti 44.1
Σοφα liber Iesu Sirach 47.5
Σοφα coniunx Iustini II. 105.1, 3, 6, 7 (τ1ν

μητωρα σοψ), 9 (in app.), 106.2, 107.10
Σοφα coniunx Christofori filii Romani I.

136.21
4γα Σοφα vide Μεγ�λη
Σοφιανα (τ. παλ�τια Σοφιαν$ν) C/poli

105.3, 122.11, 123.5, 133.5 (τ$ν
(†)Σοφ�ν)

Σοφα« λιμ�ν portus C/poli 105.6, 108.7
Σοφοκλ�« poeta tragicus antiquus 37.5, 46.10

(in app.)
Σοφονα« persona biblica 42.15
Σπανα (var. mss. � Ισπανα) terra 94.1
Σπ�νιοι gen(te)s 30.3 (in app., Σπ�νιοι δ&ο)
τ. Σπε�ρα monasterium Samonae 133.42, 60
Σπωρδιο« magus 46.5 (in app., σ[ν τK %δελφK

α6το')
Σταψρ�κιο« imperator Byzantinus 125.8, 126,

127.1 (in app.)
Σταψρ�κιο« logotheta 124.5, 6, 11, 23
Σταψρ�κιο« protospatharius 124.13
Σταψρ�κιο« � ’Ελλαδικ�« unus eorum qui

commercium Bulgarorum de C/poli in
Thessalonicam transtulerunt; coniurationis
particeps putatus 133.15, 24

Σταψρον pars C/poleos 107.2
Στεν�ν de Bosporo freto ad C/polim 122.11,

131.2, 134.2, 136.19, 20, 74
Στωφανο« � Πρ�τομ�ρτψ« 51.4 (in app.); cf.

97.3 (λεχανα Στεφ�νοψ)
Στωφανο« filius Basilii imperatoris, syncellus,

patriarcha C/poleos 132.3, 133.1, 3, 14
Στωφανο« filius Romani I. 136.38, 68, 81, 84,

137.4, 5, 7
Στωφανο« patriarcha Alexandriae 109.10 (in

app.)
Στωφανο« patriarcha C/poleos 136.41, 49, 55
Στωφανο« sacellarius et proteunuchus 114.4, 7
Στωφανο« filius Constantini Ducae 135.9
Στωφανο« Bulgarus 136.47
Στωφανο« � το' Α6Eεντοψ το' Υεοφ�ροψ

Stephanus martyr minor 122.9
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Στωφανο« � τ�« Καλομαρα« magister 133.6–8,
10; an idem qui (?):

Στωφανο« magister 134.9, 135.2, 11, 22, 26, 30;
vide autem Στωφανο« � τ�« Καλομαρα«
magister 136.14

8γιο« Στωφανο« ecclesia in palatio (ε6κτ�-
ριον) 101.6, 109.1, 122.15, 130.4

8γιο« Στωφανο« � ε/« τ1ν Δ�φνην ecclesia
131.6

Στο&διο« conditor monasterii 99.8
τ. Στοψδοψ monasterium 102.3 (μον1 το'

Στοψδοψ), 128.6, 7, 133.24, 34, 135.8
Στοψπι�τη« (Στοψπι�τη«, Στψπ(π)ι�τη«

etc.) Cesta Styppiotes, domesticus schola-
rum 132.25 (occisus est apud Chrysobul-
lum ad Tarsum a. 883)

Στρ�βηλο« ν�σο« castra et portus ad Cariam
135.17 (oppugnatio Arabum a. 924)

Στρογγ&λον castra, ubi obiit Constantinus V.
122.18

Στψλιαν�« vide Ζαο&τζη«
Στψπι�τη« particeps rebellionis Basilii Epic-

tis 133.27
Σ&διμα (fort. scrib. Σδψμα) urbs 98.5
Σψκα i. e. Galata ad C/polim 115.5
τ$ν Σψκω�ν μον� ubi sepultus est Stephanus

patriarcha 133.3
Σψλα�ον urbs 122.7, 129.6 (in app.), 130.44 (in

app.)
Σψμβ�τιο« � �Αρμωνη« patricius, λογο*ωτη«

το' δρ�μοψ 131.33, 35, 40, 42, 43
Σψμβ�τιο« frater Basilii imperatoris 131.50
Σψμβ�τιο« vide Λω�ν � το' Σψμβατοψ
Σψμε�ν persona biblica 34.3, 5, 37.1
Σψμε�ν dux Bulgarorum 131.11, 133.15–21,

134.8, 135.10, 11 (etiam mentio fit filiorum
eius), 14, 16, 18, 136.19, 27, 29–37, 45
(etiam mentio fit uxoris eius, matris Petri),
46, 60

Σψμε�ν episcopus Ctesiphontis 88.13
Σψμε�ν strategus Chersonis 133.21
Σψμε�ν patricius, asecretis et protasecretis

133.41
Σψμε�ν, � :π" το' κανικλεοψ 136.6
Σψμε�ν frater Theodori paedagogi 136.10
Σψμε(ν � Ζοψφινεζωρ 135.28
Σψμε(ν � το' Κλε�πα 62.4
Σ&μμαξο«, εm« τ$ν Ψρμηνεψτ$ν, � Εβι�να�ο«

scriptor theologicus 67.2
Σψρακο gens 30.3 (in app.)
Σψρ�κοψσα urbs Siciliae 112.6, 7, 132.12
Σψρακο&σιοι qui inhabitant urbem 112.7

Σψρα 39.6 (in app.), 47.2, 8 (in app.), 10 (in
app.), 50.2, 93.2, 113.3, 4, 116.1, 122.5,
129.4, 130.16, 33, 132.17, 133.43, 44,
55–57, 135.18

Σ&ροι gens 30.3 (in app.), 42.11 (in app.), 89.8
( � Εφρα"μ � Σ&ρο«), 109.16 (Σωργιο« �
Σ&ρο«), 113.7 (in app., Γε�ργιο« � Σ&ρο«),
121.1 (in app.), 122.5

Σ&ρτι« terra 29.1
Σψξωμ persona biblica 34.5 (var. mss. Σεξωμ

sive Σιξωμ)
Σφενδ�τι« Medus 46.5, 6
Σφενδ�νη pars hippodromi C/poli 92.4,

114.7, 130.6, 131.23, 133.37, 135.8
Σ�κρ�τη« philosophus antiquus 46.10, 14 (in

app.)
Σ�κρ�τη« scriptor historiae ecclesiae 88.6 (in

app.)
Σ�σ*ωνειον prope C/polim (ad Bosporum)

(cf. �Αν�πλοψ«) 88.10
Σ�τ�ρ vide Πτολεμα�ο« � Δε&τερο« Σ�τ�ρ

ΤαGνοι gens 30.3 (in app.)
Τ�κητο« imperator Romae 83, 84.2
Ταρ�σιο« � %π4 %σηκρητ$ν patriarcha

C/poleos 124.8–10, 18, 24 (in app.), 125.1
(τ4ν στωφοντα), 9; cf. 133.60 (μον1 το'
4γοψ Ταρασοψ)

Τ�ραξο« martyr 105.4
Ταρσ�« urbs Ciliciae 30.3, 32.4 (in app.), 90.3,

124.15, 132.25 (de Chrysobullo ad Tarsum
agitur), 133.58

Τατζ�τη« Armenius 136.26
Ταψριαν« terra 30.1
Ταψρομωνιν (Ταψρομωνιον) urbs Siciliae 133.34
Τα'ρο« mons 89.4
το' Τα&ροψ � κ�ν in foro Tauri C/poli

101.8, 102.9
Τειρεσα« vates antiquus 37.5
Τελωριξο« dux Bulgarorum 122.17 (vide etiam

122.16)
Τωνεδο« insula 42.12, 137.5
Τωρβελι« dux Bulgarorum 116.4, 117.1,

121.14
Τερωντιο« martyr 95.4
τ$ν 4γ�ν Τεσσαρ�κοντα � να�« ecclesia

C/poli 107.2
Τζ�ντζη« strategus Macedoniae 131.11, 13
Τζ�ντζη« filius Styliani Zautzae 133.22
Τζηρ*�ν vide Μιξα1λ � Τζηρ*�ν
Τηριδ�τη« rex Sassanidicus 88.13
Τιβωριο« imperator Romae 51, 52.1 (in app.)
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Τιβωριο« Tiberius I. (II.), imperator Byzanti-
nus 105.5 (κ�μη« τ$ν :Eκοψβιτ�ρ�ν), 7,
106, 107.1 (in app.), 108.3 (in app.)

Τιβωριο« (i. e. �Αχμαρο«) Tiberius II., impera-
tor Byzantinus 115.3, 5, 116, 117.2

Τιβωριο« frater Constantini IV. 113.2
Τιβωριο« filius Iustiniani II. et Theodorae

117.3
Τιβρικ� (Τεφρικ�) castra in Cappadocia 132.7
Τγρι« flumen 30.2
Τιμ�*εο« apostolus 60.3, 88.7
Τιμ�*εο« patriarcha Alexandriae 95.3 (in app.)
Τιμ�*εο« patriarcha C/poleos 102.5 (in app.)
Τ�το« imperator Romae 58.2, 4, 59
Τ�ποι pars C/poleos 133.33
Τορνκοι (Τορνκιοι?) familia Byzantina 137.4
Το'ρκοι gens 109.6, 125.5 (Βαρδ�νη«, τ4

:πκλην Το'ρκο«), 131.11, 12, 133.17–19,
136.69, 77

Τρα^αν�« imperator Romae 61.2, 62, 63.1,
85.1

Τρα^ανο&πολι« urbs Thraciae 62.2
Τργκη (sive Τρκκη) ubi episcopus Heliodo-

rus scriptor 95.9
Τρκογξο« pars magni palatii C/poli 130.36,

136.18
Τριπολτη« vide Λω�ν � Τριπολτη«
Τριφ&λλιοι de Νικ�τα« et Σισνιο« ο! Τρι-

φ&λλιοι quos vide
Τρο'λλο« aedificium ad C/polim 130.26
Τρ&φ�ν patriarcha C/poleos 136.56, 63 (etiam

mentio fit monasterii eius)
Τρ8�« terra ad Troiam urbem 29.2
Τ&ρο« urbs Phoenices 46.19
Τ�βα« persona biblica 42.12 (in app.

(τ$βα«))

’ nπ�τιο« dux rebellionis quae Nica vocatur
104.5

’ nπ�γοτ*οι gens 97.12
’ nρκανα terra 28.1
’ nρκαν�« pontifex (antistes) templi Hierosoly-

morum, Aristobuli frater 47.8, 10 (in app.)
’ nρκαν�« rex Iudaeorum (Hasmonaeus) 48.4
’ nστ�σπη« rex Persarum 46.3, 6
’ nχηλ� castra 133.4

Φαβα de Eudocia coniuge Heraclii 109.1 (in
app.)

Φακεω persona biblica 44.18, 19
Φαλωκ (Φ�λεκ) persona biblica 26.7, 27.1, 2,

32.1, 33.5

Φαληρε&« vide Δημ�τριο« � Φαληρε&«
Φαλκα« (Φακε^α« Regn., Φακεσα« Georg.

Mon.) persona biblica 44.17, 18
Φαρα*�ντη« (Φραα*�ντη«) vide �Αβδ�ν
Φαρ�« qui custodivit Γελμερ, regem Vandalo-

rum 104.15
Φαρα� rex Aegypti 35.1, 4
� :κ Φαργ�ν�ν (� Φαλγ�νο«) vide Υεοφ�-

νη« � :κ Φαργ�ν�ν (� Φαλγ�νο«)
Φαρεσμ�νη« (Φαρασμωνη« ms. P) cubicula-

rius (κοιτ�ντη«) 108.3 (in app.)
Φ�ρο« ad Alexandriam 47.4 (in app.), 50.2 (in

app.)
Φ�ρο« C/poli 131.44 (:ν τK bπ� α6το' [Mi-

chael III.] κτισ*ωντι ναK :ν τK παλατ8
:ν τK Φ�ρ8), 136.1 (τK ναK τK :ν τK
Φ�ρ8); 136.72 ( ’ Ρ$« … κατωλαβον κα"
πλησον το' Φ�ροψ :γωνοντο)

Φασ�ιλο« filius Antipatris Ascalonitae 48.3
Φα'νο« ( ’ Ερμ�«) deus antiquus 28.5
Φα'στα coniunx Constantini I. 88.8 (in app.)
Φειδα« artifex antiquus 88.7
Φερεζα�οι gens 30.3 (in app.)
(Π�ρκιο«) Φ�στο« procurator Iudaeae; coram

quo Paulus apostolus ad Caesarem appella-
vit 54.4, 5 (in app.)

Φιλ�δελφο« vide Πτολεμα�ο« � Φιλ�δελφο«
ΦληE epitropus in Iudaea 54.5 (in app.)
Φιλιππικ4« � κα" Βαρδ�νη« imperator By-

zantinus 117.5, 118
Φιλιππικ�« adfinis Mauricii imperatoris 107.1

(μον1 :ν Ξρψσοπ�λει :π� eν�ματι α6το'),
6, 8 (etiam mentio fit coniugis eius), 108.4

Φιλιππικ�« filius Nicephori patricii 116.2
Φλιππο« pater Alexandri magni 46.15 (in

app.), 18 (in app.)
Φλιππο« frater Alexandri magni 47.2
Φλιππο« imperator Romae 76 (76.3 8μα τK

ψ!K)
Φλιππο« vide ’Ηρ�δη« � κα" Φλιππο«; cf.

τ�« Φιλπποψ τετραρξα« 52.2 (in app.)
Φλιππο« unus septem diaconorum 51.4 (in

app.), 52.4
Φλιππο« eparcha 75.1
το' 4γοψ Φιλπποψ = μον� 102.3 (τ4ν =γο&-

μενον τ�« μον�« το' 4γοψ Φιλπποψ)
Φιλιππο&πολι« urbs quam condidit Philip-

pus imperator Romae in Syria 76.1
Φιλιππο&πολι« urbs Thraciae 88.2
Φιλ�*εο« protospatharius et γενικ�« 131.36
Φιλ�*εο« � το' Λαμπο&δη hyparcha 135.8
Φιλομ�τ�ρ vide Πτολεμα�ο« � Φιλομ�τ�ρ
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Φιλοπ�τιον ad C/polim 132.2
Φιλοπ�τ�ρ vide Πτολεμα�ο« � Φιλοπ�τ�ρ
Φλαβιαν�« patriarcha C/poleos 97.12, 98.7
Φλοριαν�« imperator Romae 83, 84
τ. Φλ�ροψ monasterium 124.7
Φονικε« gens 30.3 (in app.)
Φοινκη terra 28.1, 36.5 (in app.), 47.2 (in

app.), 112.3
Φο�νιE quo advenerunt naves Arabum 119.4
Φορ�νε&« rex mythicus 36.7
Φοψ»(«) persona biblica 37.6
Φο&σκ�ν (fort. Φ&σκ�ν scrib.) vide Πτολε-

μα�ο« � Φο&σκ�ν
Φραβτα« patriarcha C/poleos 101.1 (in app.)
Φραγγα terra 133.11, 136.78
Φρ�γγοι gens 121.9, 124.4
Φρ&γε« gens 30.3 (in app.)
Φρψγα terra 29.2 (Φρψγα et = %ρξαα

Φρψγα), 42.14, 50.2 (in app.)
Φψλιστια�οι (Φψλιστιεμ) gens 37.10 (in app.)
Φ�κ»« imperator Byzantinus 107.7, 8, 11, 12,

108, 109.1
(Β�ρδα«) � Φ�κ»« vide Β�ρδα«
(Λω�ν) � Φ�κ»« vide Λω�ν
(Νικηφ�ρο«) � Φ�κ»« vide Νικηφ�ρο«
Φ�τειν4« � το' Πλατψπ�δη ψ!�« in pugna c.

Bulgaris ca. a. 924 occisus 136.20
Φ�τιν�« qui Phocam imperatorem de throno

expulsit 108.8
Φ�τιο« patriarcha C/poleos 131.28, 30, 34,

39, 40, 132.5, 16, 19, 21, 24, 133.1, 3, 6–10,
136.83

Ξαγ�νο« � τ$ν �Αβ�ρ�ν %ρξηγ�« 107.3, 4,
109.4, 113.5, 121.17, 122.6

Ξαδιγ� coniunx prophetae Muhammad
109.11, 12

= Ξαζ�ρα de Irene, coniuge Constantini V.
122.6, 123.1, 124.1 (in app.); cf. etiam Ε/ρ�νη

Ξαζαρα terra 116.3, 117.3
Ξ�ζαροι gens 133.16; cf. = Ξαζ�ρα
� Ξ�ζαρο« dux gentis 116.3
Ξαλδα�οι gens (saepe de terra eorum) 26.3,

30.3 (in app.), 32.1 (in app.), 3, 42.17 (in
app.), 45.5, 8 (in app.)

Ξαλδα thema Asiae minoris 132.2, 136.26
Ξ�λδο« vide �Αδριαν4« � Ξ�λδο« et � Ι��ννη«

� Ξ�λδο«
Ξαλωβ persona biblica 37.2
= Ξαλκ� (π&λη) porta palatii C/poli 103.6,

104.5 (in app.), 105.4 (in app.), 107.7, 121.8,
124.24, 135.6

Ξαλκηδ�ν urbs Bithyniae prope C/polim
50.2 (in app.), 122.3, 136.5

Ξαλκοπρατε�α C/poli 98.3, 121.9, 131.34
Ξ�μ persona biblica 24.10, 25.3, 4, 27.1–4,

29.1, 30.3 (in app.), 31, 32.1, 37.3
Ξανα�ν persona biblica/terra 31, 32.2, 33.5

(in app.), 35.5 (in app.), 36.4, 6 (in app.),
42.3

Ξαναναα (γ�) 31, 33.4
Ξαν(ν)ανα�οι gens/terra 30.3 (in app.), 31 (in

app.), 33.4, 6, 36.4, 5 (in app.), 37.5, 42.13
Ξαριτ� coniunx Ioviani imperatoris 91.1 (in

app.)
Ξαρτ�ν sanctus 82.3
Ξαρρ�ν urbs Mesopotamiae 33.2, 34.2, 4, 36.4,

6
Ξαρσιαν�ν ubi ’ nχηλ� castra 133.4 (in app.)
το' Ξαρτοφ&λακο« (προ�στιον) 132.2
Ξασω , ψ!ο' το' � Ιο&βη Athenis interfectus

135.17
Ξελκα« persona biblica 42.15
Ξερσ�ν urbs Chersonesi Tauricae 114.7,

116.3, 133.21
Ξερσ�νται qui inhabitant urbem/terram

117.4
Ξεττα�οι gens 30.3 (in app.)
Ξεττο&ρα persona biblica 35.5
Ξ�ο« insula 30.2
Ξοσρ�η« Chosroes (Khusrau) I., rex Sassani-

dicus 104.16
Ξοσρ�η« Chosroes (Khusrau) II., rex Sassani-

dicus 107.12, 108.4, 109.3, 5, 8, 9
Ξο'« (Ξοψσo) � Α/*οχ persona biblica 26.5, 7
Ξοψσαρσα*�ν persona biblica 37.2
Ξριστοφ�ρο« filius Constantini V., caesar

122.15, 124.17
Ξριστοφ�ρο« gener Basilii I., qui expugnavit

Tephricam a. 872 132.7
Ξριστοφ�ρο« filius Romani I. 136.3, 12, 21,

48–50, 54, 60, 62, 67, 137.5
Ξριστοφ�ρο« cubicularius (κοιτ�ντη«), pro-

tovestiarius 133.24, 27; cf. 133.40 (μον1
Ξριστοφ�ροψ πρ�τοβεστιαροψ)

(τ4) Ξρονικ�ν liber Eusebii 35.5
Ξρψσ�φιο« eunuchus 97.12
Ξρψσ� πωτρα mons ubi monachi quorum

fautor Romanus I. 136.59
Ξρψσ� π�ρτα porta moeniorum C/poleos

104.8, 113.3, 118.2, 3 (in app.), 122.3,
124.19, 128.2, 131.13, 135.10, 136.81

Ξρψσ�πολι« urbs prope C/polim 88.3, 107.1
(μον1 :ν Ξρψσοπ�λει), 108.4, 120.3, 122.3,
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11, 124.5, 125.5, 131.54 (μον1 τ�« Ξρψ-
σοπ�λε�«), 133.2, 135.9, 136.5

Ξρψσορρ�α« vide � Ι��ννη« � Δαμασκην�«
Ξρψσοτρκλινο« aula magni palatii C/poli

105.3 (in app.), 106.3 (in app.), 131.31
= το' Ξρψσο' ποησι« liber Heliodori? 95.9;

cf. 102.5 (in app., τ. βιβλα το' Ξρψσο'
κα" το' �Αργ&ροψ)

Ξρ�β�τοι gens 136.46
τ�« Ξ�ρα« (μον�) monasterium C/poli 109.2

τ. Χαμα*οψ pars C/poleos 134.2 (ibi monas-
terium Euthymii patriarchae, ubi hic sepul-
tus est)

τ. Χιξ$ν (Χψξ$ν) monasterium Mariae dei-
parae C/poli 136.61

�V»τον camera magni palatii C/poli, ubi obiit
Anastasius imperator 102.5

�Vγ&γη« (sive 5Vγψγο«) 36.7 (de cataclysmo)
�Vκεαν�« 88.8 (τ. πρ4« �Vκεαν4ν Ψσπωρια)
�Vορ&φα« praefectus urbi C/poli 131.29
5Vρ urbs Chaldaica 32.3, 33.2
�Vριγωνη« theologus et scriptor ecclesiasticus

66.3, 69.3, 70.3, 73.3, 104.7 (in app.); cf.
�Vριγωνη« � :πικλη*ε"« �Αδαμ�ντιο« 77.2
(in app.)

τ4 ’Vρολογε�ον ( ’Vρολ�γιον) horologium
C/poli, ut vid. in palatio magno 131.20, 31,
136.43

�Vσηo � το' Βεκρε� persona biblica 42.9–12
�Vσηo � το' 5 Ιλα persona biblica 44.19, 20
7Vξο« vide �ΑρταEωρEη« � 7Vξο«
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Index verborum Byzantinorum

Hoc in indice continentur verba ad res Byzantinas spectantia ut etiam alia verba, quae alio signi-
ficatu quam in antiquitate usurpantur vel solum in scriptoribus Byzantinis inveniuntur; ad haec
investiganda praecipue usus sum lexico Liddell-Scott-Jones (LSJ). Verba, quae (omnibus) lexicis
LSJ, Trapp (Α–Κ), Lampe, Sophocles, Stephanus, DuCange, Kumanudes addenda sunt sive, ut
videtur, hic alio significatu usurpantur quam in illis lexicis, sive secundum illa lexica solum apud
Logothetam inveniuntur, asterisco (*) notavi; etiam adhibui TLG (Thesaurus Linguae Graecae.
CD Rom # E. University of California, Irvine, 2000), praecipue ad inveniendas voces singulares
(hapax legomena).

%ββ»« 133.7 [= cap. 133, § 7], 9; cf. χεψδ-
αββ»« 109.12 (l. 112)

�γγελο« 102.4, 109.12 (l. 107, 109, 111)
%γορ� 104.9, 108.8 (l. 51) (= το' Βο4«

%γορ�), 136.8, 22
%γ�γ�« 105.8 (%γ�γ4« Ο6�λεντο« κα"

%γ�γ4« �Αδρ�νη«), 116.4
%δελφοποησι« 131.14
%δνο&μιον 136.15
%ειπ�ρ*ενο« de Maria virgine 122.18
αlρεσι« 102.3 (l. 20), 4, 7, 104.2 (in app.),

109.12 (l. 112, 114), 16, 113.7 (in app.),
121.8 (l. 60), 122.5, 124.8 (l. 51), 128.5, 13
(in app.), 129.2, 130.7, 133.50 (l. 344); cf.
α!ρεσι�ρξη« 62.4

α!ρετικ�« 102.7, 118.3 (in app.), 121.19 (in
app.), 122.5, 18 (in app.); cf. 130.6 (l. 35)
(σψναιρεσι�τη«)

%λιτ�ριο« (%λη-; de signif. cf. Lampe) 90.2,
108.7, 121.6, 124.24 (l. 169), 128.6, 130.7

%λλ�γιον 133.58, 135.18, 136.60 (l. 479), 69
%λλ�σσ� 131.14 (de vestibus, cf. Sophocles)
�μβ�ν 102.3 (l. 10), 122.3 (l. 36), 7, 123.4

(l. 21), 127.2, 131.39 (l. 370), 132.4, 133.3
(l. 13), 36

%μερμοψμν�« 130.17, 18, 19, 20, 21, 23, 32
(l. 230, 234), 33 (l. 238), 34, 133.54

%μηρ»« 135.17, 136.52
%ναγν�στη« 89.9
%να*εματζ� 115.3, 121.9 (l. 82), 122.3 (l. 31),

124.7
%ναρ(ρ)ιξαν� 104.8 (l. 37) (fort. autem %να-

ξαν�; %ναριξ�ναι Georg. Mon. 642.2)
%νασκ�πτ� 119.4 (vide introd. III.3.1.1)
%ν�στασι« 87.3, 95.7, 104.7 (in app.), 136.36

(κα" κρσι« κα" %νταπ�δοσι«)

%ναφ�λα« 107.2 (in app.)
%ναξατισι« 104.8 (l. 38) (fort. solum By-

zantinum: LSJ semper de voce humana; cf.
135.9 (l. 64) %νεξατισαν)

%ναξρ� (Trapp: »übertünchen, verputzen,
zumauern«) 130.25

%νδρ�δελφο« 124.2, 21, 125.1 (in app.)
%ν*&πατο« 136.39
%νερο« 122.4 (l. 76), 7
%ν�ναι 133.10
%νορ&ττ� (var. mss. κατορ&ττ�) 130.7 (fort.

pro κατορ&ττ�, sed cf. LSJ s.v. �νορ�ττ�
2. destroy)

%νταρσα 101.9, 103.3, 104.5, 107.4 (l. 27),
109.2, 112.5, 135.26, 28 (l. 222), 29, 136.5
(l. 35), 6 (l. 49), 26 (l. 191), 65, 137.5

%ντ�ρτη« 88.2, 121.13, 129.4 (l. 12), 5, 130.12,
28, 133.53

*%νταρξω� succedo alicui (qui regnavit) (hoc
signif. solum hic ut vid.; %ντ�ρξ�(ν) LSJ,
Stephanus de vicario, LSJ etiam »vice-presi-
dent«) 79.1 (an scrib. α6ταρξ–?)

%ντιγραφε�« 130.10 (l. 65)
%ντιδηλ�� 123.3 (l. 9)
%ντιξειροτονω� »statt dessen wählen« (sic

Trapp) 122.8 (l. 108–09), 128.3
%πανανομαι invitus sum, repudio (fort. sim.

exempla apud Stephanum) 133.38
%παρξ� (de signif. cf. Lampe) 25.3
%πελ�τη« 131.50 (l. 473), 132.2 (l. 18)
%πλικε&� 131.35 (l. 323)
*%ποκοπ� solutio (de pecunia) (hoc signif.

solum hic ut vid., sed fort. ut Trapp: »Ver-
trag«) 130.31 (l. 218)

*%ποκ�πτ� cf. %ποκοπ� 130.31 (l. 215)
%ποκρισι�ριο« 122.16
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%ποσκεπ�ζ� 124.3
%ποσπ�« 136.74 (l. 564–65)
%π�στολο« 8.3, 88.7 (τ. λεχανα τ$ν 4γ�ν

%ποστ�λ�ν), 105.3, 133.5; cf. ind. nom.
propr. s.v. 	γιοι �Απ�στολοι (� να4« τ$ν
4γ�ν �Αποστ�λ�ν)

�Απρλλιο« (μ�ν) 122.12, 136.3, 39, 69, 77
%ποσψνοχζ� 132.24, 133.43, 44
%πρ�ιτο« (pro %πρ�σιτο«) 124.11 (l. 79),

126.2
%ργψροπρ�τη« 102.10
�ργψρο« 136.57 (l. 448) (%ργ&ροψ :γκεξα-

ραγμωνοψ ξιλι�δα« ιβ’)
%ρειανζ� 89.5
*�ρκλαι 136.57 (l. 444) (vide Trapp: »Holzver-

schlag, Unterstand« (hapax legomenon))
%ρμ�μεντον (%ρμαμωντον) 108.6 (%ρμαμων-

τον), 122.14
%ρραβ(ν γαμικο' σψναλλ�γματο« 136.3;

cf. 136.47 (l. 356) (γαμικ4ν σψν�λλαγμα),
48 (l. 372–73) (γαμικ. σψναλλ�γματα)

%ρρενοφ*�ρο« 104.9
%ρξ�γγελο« 88.10, 102.4
%ρξηγ�« 107.3 ( �Αβ�ρ�ν), 109.10 (Σα-

ρακην$ν), 112.5 ( �Αρ�β�ν), 121.2
( �Αρ�β�ν), 124.5 ( �Αρ�β�ν), 125.6 (l. 38)
(Σαρακην$ν), 127.3 (Βοψλγ�ρ�ν), 128.5
(α!ρωσε�«) (%ρξ� (potestas) saepe inveni-
tur; cf. etiam �ρξοντε«)

%ρξ�*εν 113.3 (l. 20) (»primum«)
%ρξιεπσκοπο« 130.12, 13 (l. 83, 87), 14,

132.21 (l. 121), 133.7, 9
%ρξιερε&« 104.9, 105.7 (l. 27), 112.4 (in app.),

133.3 (l. 19)
%ρξιερ�σ&νη 101.1 (in app.), 102.5 (in app.),

104.14 (in app.), 105.9 (in app.), 107.12 (in
app.), 110 (in app.), 111.2 (in app.), 113.7 (in
app.), 118.3 (in app.), 121.19 (in app.), 122.18
(in app.), 126.4 (in app.), 127.4 (in app.)

�ρξοντε« 92.7, 107.11 (l. 74, 76), 115.3, 119.6,
121.13, 122.9, 123.3 (l. 7), 124.23, 125.9,
127.3, 130.32 (l. 229), 33 (l. 245) (�ρξοντε«
τ$ν ταγμ�τ�ν), 132.26 (l. 165), 133.16,
36, 135.20, 136.4, 23 (�ρξοντε« τ$ν
ταγμ�τ�ν); cf. 130.9 (�ρξ�ν το' ξρψσο-
ξεοψ), 136.18 (l. 117–18) (�ρξ�ν το'
ξρψσοξεοψ); 119.4 (de Artemio imperato-
re); �ρξ�ν (Βοψλγαρα«) 122.16, 17,
131.9, 11 (l. 83), 25, 133.15 (l. 83), 134.8,
135.10, 136.29 (l. 219), 45; 109.5 (l. 47)
(�ρξ�ν (Πωρση«)); 124.17 (�ρξοντε« �Αρ-
μενι�κοι)

�ρξ�ν τ$ν %ρξ�ντ�ν titulus armeniacus
135.15

*%σαλπιγκτ 122.16 (hapax legomenon ut
vid., cf. Trapp)

%σβολ�� 102.7 (de usu metaphorico cf. Lam-
pe)

%σηκρητε�α 131.20 (l. 163)
%σηκρ�τι« 131.39 (l. 372), 40 (l. 374), 41,

133.41, 135.4, 9 (l. 58); cf. 124.8 (l. 55) (� %π4
%σικριτ$ν); vide etiam πρ�τασηκρ�τι«

%σκητ�ριον 107.5; cf. %σκω� 130.5
%στρον�μο« 114.6, 130.33 (l. 239), 133.6
�στψ = π�λι« 130.26
%σ&μβοψλο« 105.1 (in app.)
α6γο&στα (α6γο'στα) 96.2, 106.2 (l. 3, 5, 9),

108.1, 109.1, 124.24 (l. 164), 130.8, 10
(l. 54), 43 (l. 323), 131.3, 5, 6, 19, 20 (l. 166),
132.3, 13, 133.23, 31, 49, 60 (l. 404, 407),
135.13 (l. 94), 14, 22, 26, 27, 136.9

Αϊγοψστο« (μ�ν) 50.1, 104.8 (l. 29), 121.10,
12, 135.10, 20, 136.8, 41, 62, 63, 81 (l. 622)

α6λ� de palatio regum Bulgarorum 125.10
(l. 65); cf. 121.2 (τ$ν �Αρ�β�ν βασιλικ1
α6λ�)

α6τοκρατορα 128.2 (l. 6), 133.44, 136.78,
137.1

α6τοκρ�τ�ρ (exempla a Constantino I.) 109.1,
124.13, 132.27, 137.1

α6τοκρατορω� 131.22, 133.2
%ξειροποητο« (ε/κ�ν) 108.7, 109.6 (*εανδρι-

κ1ν %ξειροποητον μορφ1ν)
4χ« 105.3

β�ιον 117.2 (%π�λψσι« το' πρ�τοψ βαGοψ),
130.24 (β�ιον πα�)

Βα^οφ�ρο« 123.3 (l. 13)
β�πτισμα 130.22; cf. βαπτζομαι 51.4 (in

app., de Christo), 52.4 (de Simone mago),
102.11, 121.7 (de Constantino V.); βαπτζ�
102.4, 11, 121.16, 131.25, 132.3, 10

β�ρβαρο« 102.11 (β�ρβαρ�« τι«), 107.4 (l. 25,
32, 33)

τ. βασλεια palatium 95.6, 108.7, 8 (l. 42),
136.51 (l. 398)

βασιλεα (σοψ) maiestas (tua) 130.31 (l. 206,
209); de regno passim

βασιλεοπ�τ�ρ 95.4 (de Arsenio pedagogo
Arcadii et Honorii); de Styliano Zautza:
133.13, 15 (l. 85, 92), 24 (l. 168); de Roma-
no I.: 136.3, 5 (l. 24), 7

βασιλε&οψσα (π�λι«) 121.10, 122.15, 124.9,
135.3
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βασιλε&« de imperatore Byzantinorum passim;
cf. α6τοκρ�τ�ρ

βασιλε[« Περσ$ν 97.5
βασιλικ1 (:κκλησα) 132.14 (l. 95)
βασιλ« imperatrix 97.8; βασιλ"« π�λι« 119.3, 4
βασλισσα imperatrix 124.11 (l. 69), 22, 23,

125.2 (l. 4), 129.4 (l. 17), 135.18
βωνετοι (-ο«) de factione in hippodromo

105.2, 130.24, 131.46 (l. 431)
βεστι�ριον 132.14 (l. 91), 136.2
ββλο« liber (de Sacra Scriptura) 88.10
βγλα vide δροψγγ�ριο« τ�« βγλη«
βισ�ρ 122.3 (l. 25); cf. ο6ζ�ρ
βοψβ�ν (βομβ�ν) 115.4 (= το' βομβ$νο«

λ&μη), 122.4 (l. 68) (λοιμικ1 ν�σο«)
βο&νεψρα 135.8
βοψνεψρζ� 130.38 (l. 274)
*βραξ�ν 102.6 (manica: hoc signif. solum

hic ut vid.)
βραξμ»νε« 88.4 (l. 24)

τ�« Γαλιλαα« (= τρτη το' Π�σξα) 136.3
γενεαρξα (fort. pro γεναρξ-) 8.4 (ut vid.

idem atque γενεαλογα (sic ms. Κ) et fort.
hoc signif. solum hic; cf. Sophocles (»the
being γεν�ρξη««) et Stephanum (»princi-
patus generis«))

γενω*λιο« το' Σ�τ�ρο« =μωρα vide Ξρισ-
το&γεννα

γενικ�« 114.7, 124.24 (l. 159), 131.36, 132.11
(γενικ4« λογο*ωτη«); cf. 125.1 (in app., �
%π4 γενικ$ν), 127.1 (in app.)

γηροκομε�ον 125.7, 133.48
γιγαντογεν�« 103.7
γλ�σσοκοπω� 111.1, 124.17
γοψν�ρια 136.61
γραμματε�ον 135.24
γψναικ�δελφο« 135.28 (l. 223)

δαμ�ν 104.7 (in app.), 122.2 (l. 7), 125.6 (l. 50),
130.26, 135.5; cf. δαιμονω� 131.38

δ�μαλι« effigies (statua) Chrysopoli 135.9
(l. 61) (= :ν Ξρψσοπ�λει δ�μαλι«), 136.5
(l. 38) (= λι*νη δ�μαλι«)

Δεκωμβριο« (μ�ν) 136.11, 38, 56, 79, 137.7
δεσμοφ�ρο« 128.12
δωσποινα 105.7 (l. 43), 131.6
δεσπ�τη« sensu saeculari 105.4 (in app.),

107.8 (l. 64), 116.3 (l. 17), 121.8 (l. 56),
130.6 (l. 28–29), 131.7 (l. 57), 35 (l. 330), 36,
37 (l. 347), 46 (l. 443), 133.26, 38, 53; de pa-
triarcha 133.7, 9

δεσποτικ1 Ψορτ� 104.6
δεσποτικ4ν μοναστ�ριον 111.2 (in app.)
δεψτωρα (Δεψτωρα) dies 124.22 (το' Π�σξα),

136.61
δ�μαρξο« 131.39 (l. 373)
δ�μο« (δ�μοι) populus (factiones populi) in

hippodromo 97.13, 105.2, 107.12 (in app.,
δ�μο« τ$ν πρασν�ν), 108.2 (l. 4), 5,
130.24, 36, 131.39 (l. 374), 136.79

δι�δημα 103.8, 136.11
Διακιν�σιμο« 131.23 (l. 211) (τS Τετρ�δι τ�«

Διακινησμοψ)
δι�κονο« (62.4), 112.4 (in app.), 118.3 (in

app.), 119.3
δι�κρισι« 136.83 (l. 646) (cf. Sophocles s.v.
δι�κρισι« 3. »Hesitation, doubt«)

διαλαλα 118.1
διαλικμ�ομαι 90.2
διατψπ�� 107.2
διβιτσιον 131.40 (l. 384)
δδψμα E&λα 135.9 (l. 61)
δι�ρη« 119.2
δικαστ�« 135.9 (l. 63)
δικωρατα 121.18 (l. 137)
διοικητ�« 121.18 (l. 135)
δ�γμα 104.7 (in app.), 121.9 (l. 74)
δομωστικο« 130.27 (l. 179), 133.6, 7, 8, 17,

135.18, 19, 20, 136.6 (l. 48), 76; δομωστικο«
(%νατολ�« κα" δ&σε�«) 97.9; δομωστικο«
τ�« %νατολ�« 101.9 (in app.); δομωστικο«
τ$ν !καν�τ�ν 132.26 (l. 162–63); δομωστι-
κο« τ$ν σξολ$ν 130.22, 131.22, 23 (l. 208),
132.25, 133.3 (l. 11), 7, 21, 54, 135.3, 23,
28 (l. 221), 136.8, 17, 26 (l. 192–93), 53, 74
(l. 563), 137.2

δο&E (δο'E) 85.2 (de Diocletiano, δο[E
Μψσα«), 130.11 (δο[E Σικελα«), 133.11
(Λαγοβαρδα« IEαρξο« κα" δο&E); cf.
ind. nom. propr. s.vv. �Ανδρ�νικο« � Δο��,
Κ�νσταντ�νο« � Δο�� (το� Δοψκ�«), Μι-
ξα�λ (� Δο��)

δρομε&« 130.33 (l. 245)
δρ�μ�ν 107.11 (l. 79), 119.2, 121.10, 122.15,

133.17, 135.25 (l. 199), 136.6 (l. 39), 20
(l. 142, 144), 47 (l. 358), 49 (l. 386), 71, 72

δροψγγ�ριο« 130.33 (l. 245), 133.19, 42;
δροψγγ�ριο« τ�« βγλη« 124.12, 130.10
(l. 55), 131.20 (l. 173), 46 (l. 432), 132.11,
133.22 (l. 152), 27 (l. 205), 135.13 (l. 105),
136.10, 137.2; δροψγγ�ριο« τ$ν Κι-
βψρραι�τ$ν 115.3; δροψγγ�ριο« το'
πλοGμοψ (τ$ν πλοGμ�ν) 133.17, 34, 40
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(l. 280), 135.21, 22, 24, 25 (l. 202–03),
136.19, 20 (l. 143), 28; δροψγγ�ριο« το'
σακελλοψ 132.11

δψν�στη« 121.17, 125.2 (l. 13), 130.20 (δψν�σ-
ται το' %μερμοψμν�); cf. δψναστεα 114.1

Ψβδομ�ριο« (pro Ψβδομαδ�ριο«) 136.15
:γκισσ�� 15.1 (φ*�νον :γκισσ�σα«)
Iγκλειστο« 132.26 (l. 163), 136.59 (l. 470); cf.

102.3 (l. 18) (γψνα�κα :γκλειστ�ν, ε/« rν �
βασιλε[« ε_ξε πστιν), 135.8 (:γκατ�κλεισ-
το«)

:γκλνιο« 122.18
:γκ�λπιον 130.12 (in app.)
ε/δ�λολατρεα 121.8 (l. 49)
ε/δ�λολ�τρη« 89.6, 121.8 (l. 58) (+ ε/δ�λο-

λατρ�σαντα« (l. 46))
ε9δ�λον 88.5, 121.8 (l. 51), 122.7, 134.6; cf.

121.8 (l. 49) (�γαλμα ε/δ�λικ�ν)
ε/κ�ν 87.4, 107.7, 108.7, 121.8 (l. 46, 52, 61,

64), 9 (l. 68), 122.3 (l. 34), 7, 9, 123.7, 124.8
(l. 47), 9, 10, 128.6, 8, 9, 130.7, 13, 25; cf.
99.7 (το' ζ�γρ�φοψ το' :ν σξ�ματι Δι4«
τ4ν Σ�τ�ρα γρ�χαντο«), 109.6 (*εανδρι-
κ1 κα" %ξειροποητο« μορφ�), 121.2
(*εανδρικ1ν (ε/κ�να)), 6 (τ4ν ξαρακτ�ρα
το' Ναζ�ραοψ Ξριστο')

:κγ�νη 136.67, 68
:κδαφζ� (pro :δαφζ�; cf. 42.18 (:δαφζει))

130.10 (l. 65)
:κκλησα passim – vide singulas ecclesias;

etiam saepe de ecclesia universali; etiam de
fide orthodoxa 99.6 (ε/« τ1ν :κκλησαν με-
τελ*�ντα)

Iκλειχι« =λιακ� 114.3, 133.12; σελ�νη« 133.61
(l. 420)

:κλ�πτ�ρ τ$ν δημοσ�ν φ�ρ�ν 119.4,
120.3 (in app.)

:κμαγε�ον (τ4 Ξριστο' 8γιον) 136.80, 81
(l. 618)

*:κπλ�Gζ� 122.18 (fort. hapax legomenon,
vide Trapp)

:κπροικζ� 103.12
:κταγα 114.4
:κξο^σμ�« 132.12
:λ�ται aurigae 135.6 (Ψταιρεα τ$ν :λατ$ν)
6 Ελλην saepe de paganis: cf. ind. nom. propr.
Ψλλην�φρ�ν 97.13
:λλιμν�ζ� 135.6
:λπζ� 24.5 (ut vid. alio signif. quam in lexi-

cis: πρ$το« οYτο« sλπισεν :πικαλε�σ*αι
τ4 Zνομα Κψροψ)

Iμβολο« (-οι) porticus 88.7, 101.2, 104.5,
107.2, 136.57 (l. 445), 61

:μπ�ριον 131.31 (l. 282–83), 38, 132.8, 133.33,
40 (l. 276)

Iμπρατο« (pro Iμπρακτο«) 131.20 (l. 165)
:ναπ�κλειστο« 114.6
:νδομψξω� 131.33 (l. 306) (cf. Trapp :νδο-

μψξ��)
Iνζ8δο« 136.25
:ν*ρονζ� de consecratione ecclesiae 132.19
:νψπ�γραφο« (λ�γο«) 130.13 (l. 92), 17, 18,

133.55, 136.6 (l. 40); cf. 136.5 (l. 24) (ξρψ-
σοβο&λια)

:νψπ�στατο« 8.3
:Eαβψδζ� 121.12
*:Eα*ωσμ�« 112.1 (l. 8) (hapax legomenon; an

pro *:E�*ωσμ�«? (cf. introd. III.3.1.1))
*:E�ρτισι« 119.4 (cf. Sophocles), 135.25

(l. 192) (de actione: sic fort. solum hic)
IEαρξο« 133.11 (Λαγοβαρδα« IEαρξο«)
:Eκο&βιτοι (-ο«) 128.10 (το' :Eκοψβτοψ

τ�γματο« %ρξ�), 135.6 (:Eκοψβτ�ν), 19
(τ�γματο« το' :Eκοψβτοψ)

:Eκοψβτ�ρ 103.3, 105.5 (in app., var. mss. :E
κοψσσατ�ρ�ν et sim.)

Ψορτ� 104.6 (δεσποτικα" Ψορτα), 124.2,
128.12, 131.35 (l. 321), 133.38, 49; cf. Ψορ-
τ�ζομαι 104.6

Iπαρξο« (voces iπαρξο« et Iπαρξο« saepe
confunduntur) 92.3, 96.2 (%π4 :π�ρξ�ν),
97.6 (in app.), 13, 99.1 (in app.), 8, 105.4 (in
app.) (62.1, 75.1), 131.43 (l. 406)

*:πικαλλ�πζ� decoro, orno 124.2 (hoc sig-
nif. fort. solum hic (cf. LSJ))

:πιρριπτ�ριον 135.11
:πσγοψρο« 131.15 (l. 138) (cf. Trapp)
:πισκοπ� 95.8
:πσκοπο« 53.6, 54.6 (in app.), 60.4 (in app.),

64.1 (in app.), 80.3 (in app.), 81.3 (in app.),
88.11, 13, 90.1, 92.7, 95.9, 97.13, 102.4, 11,
12, 104.2, 119.3, 122.7, 124.9, 10, 125.9,
128.6, 131.2, 132.5, 14 (l. 89)

:πιτρ�ξηλο« 133.24 (l. 176)
:πτροπο« (-οι) 134.9, 135.1, 2, 9 (l. 63), 11,

136.45
:πιφ�νωομαι moneo 131.34 (l. 311)
Ψταιρεα 131.7 (l. 65), 133.16, 27 (l. 210), 135.6

(Ψταιρεα τ$ν :λατ$ν)
Ψταιρει�ρξη« 131.7 (l. 64), 12, 52, 132.24

(μικρ4« Ψταιρει�ρξη«), 26 (l. 165), 133.22
(l. 153), 25, 27 (l. 211), 42, 135.13 (l. 94,
97, 101, 104), 23, 28 (l. 224), 136.1 (μωγα«
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Ψταιρει�ρξη«), 3, 137.2 (μωγα« Ψταιρει-
�ρξη«)

ε6αγγωλιον 88.5, 99.6, 101.6, 131.34 (l. 313)
Ε6αγγελισμ�« 131.26, 34 (l. 313), 135.30

(l. 242–43) (= =μωρα το' Ε6αγγελισμο')
ε6κτ�ριον 95.7, 109.1, 130.4, 131.14
ε6μετ�γ�γο« 97.11 (vide Trapp: »leicht zu

beeinflussen«)
ε6νο'ξο« 54.2, 88.13, 102.1 (in app.), 113.1

(ε6νοψξζ�), 114.7, 122.8 (l. 109), 124.13,
130.33 (l. 244), 133.15 (l. 85), 33, 134.4,
135.9 (l. 67) (ε6νοψξσαντε«), 13 (l. 104),
136.38, 41

ε6�μματο« 106.1 (in app.) (vide Trapp:
»schönäugig«)

ε6περστροφο« 104.1 (in app.)
εϊριν 107.2 (in app.)
εϊστη*ο« 106.1 (in app.; de hac voce vide Ste-

phanum)

ζKδον statua/effigies 102.9, 131.9, 132.4, 134.6

=γο&μενο« 102.3 (l. 14–15), 124.18, 128.6
=λιακ�ν 133.24 (l. 170), 135.26 (τK το' Βοψ-

κολωοντο« =λιακK)
=ρKον ubi sepultus est Constantinus I.; vide

ind. nom. propr. s.v. (	γιοι) �Απ�στολοι

*εανδρικ1 (ε/κ�ν) 109.6, 121.2
*ε�ον �πψρον 102.2
*ωμα regio imperii Byzantini sive copiae mili-

tum in ea 119.1 (καβαλλαρικ. κα" πολι-
τικ. *ωματα), 122.3 (l. 29), 123.3 (l. 7, 15),
8, 124.12, 17, 125.5 (l. 28), 130.2, 8, 21,
131.18, 23 (l. 210), 35 (l. 322), 132.20,
133.11, 17, 21, 30, 32, 135.18, 19, 136.44,
53 (l. 416)

*εομ�ξο« 121.2, 8 (l. 66)
*εομηνα 122.4 (l. 68)
*εομισ�« 122.8 (l. 107), 14
Υεοφ�νια 104.8 (l. 35)
*εοφ&λακτο« 119.3
*ρ]κKο« 105.5, 119.6, 121.10, 122.3 (l. 44),

135.18, 23 (cf. ind. nom. propr. s.v. Υρ!κη)
*ριαμβε&� 104.9, 11 (l. 57), 122.8 (l. 98), 10,

16, 123.5, 130.24, 131.26, 133.27 (l. 213),
135.8, 137.6, 7

*ραμβο« 86.2
*ρασι« 86.2
*ρ�νο« de patriarchatu/episcopatu 102.5 (in

app.), 107.5, 110 (in app.), 111.2 (in app.),
113.7 (in app.), 118.3 (in app.), 122.3 (l. 65),

18 (in app.), 123.2, 124.7, 9, 24 (in app. ad
l. 169), 126.4 (in app.), 127.4 (in app.), 129.6
(in app.), 132.5, 133.3 (l. 14), 7; (βασιλικ4«)
*ρ�νο« 108.8 (l. 42), 136.79; cf. :ν*ρονζ�

*ψμιατ�ριον 131.43 (l. 413) (+ *ψμι��)
8γιαι *&ραι 131.39 (l. 370)
*ψσιαστ�ριον 95.10, 96.2, 97.3, 121.4, 130.13

(l. 87, 94), 135.17

� Ιαννοψ�ριο« (μ�ν) 136.11, 137.4
/δικ�ν 136.18 (l. 119) (βασιλικ4« νοτ�ριο«

το' /δικο')
!ερατε&� 124.2
!ερε�« (Christiani) 88.5, 103.10, 121.8 (l. 45), 9

(l. 69), 122.7, 124.8 (l. 48), 128.11
!ερ�σ&νη 108.4, 121.8 (l. 66), 122.3 (l. 65),

130.14, 133.9; cf. %ρξιερ�σ&νη
!καν»τοι/-ον vide δομωστικο« et τ�γμα
/νδικτι�ν 101.1 (in app.), 104.6 (in app.),

109.10 (in app.), 131.45, 135.16, 20, 136.12,
13, 14, 21, 29 (l. 219), 40, 45, 55, 62, 63, 66,
69, 70, 71, 75 (l. 577), 77, 78, 137.7, 8

� Ιο&λιο« (μ�ν) 49.1, 104.8 (l. 28), 136.13, 55,
137.8

� Ιο&νιο« (μ�ν) 133.51, 61 (l. 424), 136.23, 71
!ππε�« 128.2 (l. 17), 136.73
!ππε&� 131.46 (l. 431, 432, 433)
!ππικ�ν 88.7, 97.13, 101.9, 104.11 (l. 57–58),

105.4 (in app.), 108.2 (l. 3), 5, 114.7, 118.3,
122.3 (l. 59), 126.3, 128.2 (l. 18), 130.6 (l. 22,
24), 24, 131.6, 7 (l. 50), 26, 44, 46 (l. 430),
133.37, 134.6, 135.8, 136.79

!πποδρομα 122.8 (l. 99)
!πποδρ�μιον 69.2, 101.1 (in app.), 104.5,

105.2, 106.2 (l. 2), 114.7, 117.2, 122.2 (l. 8),
123.4 (l. 27), 135.5

!ππ�δρομο« 132.26 (l. 169), 135.4, 5

καβαλ(λ)αρικο 113.6 (l. 45), 119.1 (καβαλ-
λαρικ. *ωματα)

καβαλλνα 124.19
(!ερ.) κ�γκελα 121.4
κα*εκτ�« ferendus 130.27 (l. 185) (cf. Anony-

mi Lexeis Rhetoricae 6, l. 1: κα*εκτ�νT
φορητ�ν (TLG), i.e. pro κα*εκτωο«)

κ�*ισμα in hippodromo 101.1 (in app.), 104.5,
117.2, 130.6 (l. 25–26)

κα*ολικ1 :κκλησα ecclesia publica 131.13,
132.16; cf. *εσμ4« κα*ολικ�« 122.2 (l. 10)

κα*οσ�σι« crimen laesae maiestatis 137.3
κα�σαρ (κασαρ) 50.11 (in app.), 75.1, 2 (in

app.), 89.2, 105.5, 7 (l. 45), 106.4, 122.15,
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123.4 (l. 19, 29), 124.2, 17, 131.19, 23 (l. 212),
25, 28 (l. 246), 31 (l. 273, 276, 285), 33 (l. 293,
294, 297, 301, 302, 304, 306), 34 (l. 307, 310,
311, 314–15, 318), 35 (l. 324, 328, 329, 331),
36, 37 (l. 344, 346, 348, 349), 40 (l. 375), 42
(l. 393), 133.43, 136.11, 60 (l. 485)

κακ�δοEο« non orthodoxus 112.6, 118.1; cf.
κακοδοEα 112.4

καλγια 102.6
καμαροειδ$« 99.6 (in app.)
κ�μπο« vide ind. nom. propr.
κανικλε�ον 136.6 (l. 40) (� :π" το' κανικλεοψ)
κανικλε�ο« 131.2, 133.60 (l. 404)
κανκλη« 131.19, 135.16
καν�ν tributum? (cf. Mango/Scott 1997,

p. 574) 121.18 (l. 135)
καρ�βιον 133.52
κ�σταλδο« 113.5 (apud Logothetam e Theo-

phane)
καστωλλιον 101.9 (in app.), 122.18, 136.20

(l. 145), 26 (l. 195)
κ�στρον 123.8, 124.11 (l. 78), 130.33 (l. 237,

239), 131.18, 133.4, 12, 21, 30, 53, 136.7
κ�στ�ρ fort. nomen proprium., cf. ind. nom.

propr. s.v. Λω�ν � κ�στ�ρ κα% �σηκρ&τι«
131.39 (l. 372), 41

καταβ�σιον 133.27 (l. 208) (το' τζψγκανισ-
τηροψ)

κατεδαφζ� 117.4
κατηξο&μενο« 131.34 (l. 315)
κατοφρι�ομαι 60.4 (fort. alio signif. quam in

antiquitate, i. e. metaphorice, cf. introd.
III.3.1.1)

κα'κον (κα&ξον) 108.5
καψλοτομω� 104.9
κελλον 133.22 (l. 155), 26, 27 (l. 196)
κεντην�ρια 97.5 (l. 27)
κεντητK μωλανι notis compungere, germani-

ce »tätowieren« 124.17
κεντψρ�ν τ�Eι« 108.1 (in app.)
κερ�� 133.60 (l. 413) (vide Sophocles s.v.
κερ�� 2. »To pour out, to fill a cup with
wine and present it to a person to drink«)

*κηροπ�λε�α 136.61 (fort. hapax legomenon,
vide Trapp)

κηρ�« candela 133.2, 56
*κηροψλ�ρια 133.63 (fort. hapax legomenon,

vide Trapp)
κινστωρνα 102.3 (l. 13), 130.28
κιττατ�ριν (-τ�ριον) 119.3
κ�ν 88.7 (κ�ν μον�λι*ο« κα" �λοπ�ρφψρο«)
κλεισο&ρα 130.16

κληρικ�« 109.2, 119.4, 120.3, 133.1, 2, 23,
136.5 (l. 28), 13, 38, 47 (l. 359), 137.4, 5

κλ�ρο« 127.1, 128.10 (in app.), 130.4, 136.74
(l. 571)

κλητ�ριον (-�ριον) ritus: 133.31; auditorium:
133.50 (l. 339), 60 (l. 413)

κοιαστ�ρ (κψαστ�ρ) 99.10, 130.10 (l. 58,
65), 133.18

κοιαιστ�ριον 124.14
κοιν�νω� 107.8 (l. 53)
κοιτ�ν 108.3 (in app., � :π" το' κοιτ$νο«

το' βασιλω�«), 131.48, 49
κοιτ�νσκο« 102.5
κοιτ�ντη« 131.7 (l. 60), 31 (l. 282), 49, 54,

133.24 (l. 177), 27 (l. 196), 60 (l. 415) (μω-
γιστο« κοιτ�ντη«), 136.18 (l. 118)

κ�λασι« 104.7 (in app.)
(4γα) κολψμβ�*ρα 102.11, 121.7
κομβ�ν� (κομπ�ν�) 102.10
κ�μη« 97.5 (l. 29) (φοιδερ�τ�ν), 103.3 (τ$ν

:Eκοψβιτ�ρ�ν), 105.5 (τ$ν :Eκοψβιτ�-
ρ�ν), 130.31 (l. 208, 209, 210, 214) (το'
στ�βλοψ, το' �Οχικοψ), 131.7 (l. 55) (το'
τεξοψ«), 11 (l. 88), 26, 42 (l. 397) (το'
�Οχικοψ), 136.10 (το' στ�βλοψ), 137.2
(το' στ�βλοψ)

κομ�τη« (%στ�ρ) 103.6 (cf. app.), 128.4,
133.45, 134.5

κοπρο*ωσιον 122.14, 131.27 (l. 243)
κ�ρτη 131.37 (l. 340)
κοσμ�τη« 136.61
κοψβικοψλαρα 124.18
κοψβικοψλ�ριο« 105.4, 106.2 (l. 11), 110 (in

app.), 123.7, 133.25, 41
κοψβοψκλε�ον 133.27 (l. 210)
κοψμερκε&� (κομμ-) 133.15 (l. 90)
κοψρ�τ�ρ 130.42 (l. 302), 136.8
κοψρατ�ρα 136.53 (l. 423)
κοψρε&� 124.16, 132.26 (l. 170), 137.6
κοψροπαλ�τη« 104.14, 122.3 (l. 22), 126.3,

127.1 (in app.), 131.8 (in app.), 17, 23 (l. 205),
136.22

κοψρσε&� 131.18
κο&ρσ�ρ 105.4 (in app.)
Κψιντλιο« (μ�ν) 49.1
κψν�γιον 117.2, 122.2 (l. 8), 3 (l. 57), 18 (in

app.), 131.6, 47
Κψριακ� dies 87.3, 123.4 (l. 27), 131.2, 13,

136.11, 13
κ&ρι« 122.16 (� κ&ρι« Βοψλγαρα«), 123.4

(l. 25), 124.19 (� κ&ρι« Βοψλγαρα«), 133.9
κ$διE 102.5
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λα^κο 121.9 (l. 70)
λ�ρναE 99.11 (in app.), 101.1 (in app.), 102.5

(in app.), 104.14 (in app.), 105.9 (in app.),
113.7 (in app.), 121.19 (in app.), 122.14,
124.3, 131.28 (in app. ad l. 257), 44

λεχανον 88.7, 8, 96.2, 97.9, 98.3, 99.2, 101.6,
105.4, 122.2 (l. 11), 14, 136.62

λεψκο (-�«) de factione in hippodromo 130.24
(8ρματι λεψκK μoν :ποξησ�μενο«), 131.46
(l. 433)

λιβ�διον pratum 128.2 (l. 9), 131.41
λι*ομαν�« 123.9
*†λμβη (?) 113.6 (l. 44) (hapax legomenon)
λτρα 110 (in app., ξρψσο'), 127.1 (ξρψσοψ),

130.31 (l. 222), 133.41
λογο*ωτη« 102.3 (l. 9–10), 124.5, 6, 130.15

(το' δρ�μοψ), 43 (l. 324), 131.2, 3, 4, 6, 20
(l. 174, 177), 33 (l. 296) (το' δρ�μοψ), 42
(l. 396) (το' δρ�μοψ), 132.11 (γενικ4«
λογο*ωτη«), 133.3 (l. 12, 16–17) (το'
δρ�μοψ), 52 (το' δρ�μοψ), 62, 134.7,
136.42 (l. 319) (το' δρ�μοψ)

λ�γο« %πα*εα« 119.6, 120.3, 122.17, 125.4,
130.12, 16, 131.4; cf. λ�γο« το' μ� τι κα-
κ4ν πα*ε�ν 136.26 (l. 195–96)

λοψτρ�ν 88.4 (l. 25) (λοετρ�), 104.3, 106.3,
107.2, 118.3, 131.5, 14; cf. λο'σμα (sive
λο'μα) 131.20 (l. 162–63)

λ&τρ�μα 44.10 (ut vid. pro λψτρ$να (sic
Bekker))

λ�β�« 63.2 (vide Sophocles: idem atque
λεπρ�«)

λ$ρο« (-οι) 130.9, 132.19

μαγαρζ� 133.56
μαγιστριαν�« (de titulo hoc cf. Mango/Scott

1997, p. 363, n. 7, et p. 415, n. 23) 107.9
μ�γιστρο« 101.9, 105.4 (in app.), 122.3 (l. 28),

124.5, 11 (l. 77), 130.11, 22, 131.22, 133.3
(l. 16), 6, 7, 8, 22 (l. 156), 28, 60 (l. 404),
134.9, 135.2, 6, 8, 11, 13 (l. 95), 18, 22, 26,
30 (l. 244), 136.1, 8, 14, 48 (l. 367), 54, 74
(l. 563), 76, 83 (l. 641), 137.2

μαγλ�βια 130.31 (l. 220), 131.44
μαγλαβτη« 131.38, 136.15 (μαγγλ-), 26

(l. 196)
Μ�ιο« (μ�ν) 132.19, 133.63, 136.12, 40, 45
μα^οψμ»ν 123.5
μανδ�λιον 124.19
μανιξα�ο« 82.3 (τ4 μανιξα�ον Zνομα)
Μ�ρτιο« (μ�ν) 135.29, 136.61
μαρτ&ριον 99.2

μ�ρτψ« 88.10, 95.7, 105.4, 108.3 (in app.),
122.8 (l. 107), 132.11; cf. μεγαλομ�ρτψ«
121.4; cf. μαρτψρω� 88.3

Μωγα Σ�ββατον 123.4 (l. 17), 133.38
Μεγ�λη Κψριακ� 123.4 (l. 27)
Μεγ�λη Πωμπτη 123.3 (l. 13)
μεγιστ»νε« 109.5 (l. 42), 124.20 (l. 137, 139),

131.25, 135.3, 26, 136.29 (l. 224), 37, 60
(l. 474)

μελεμβαφ�« 109.6
μελζ� 104.6 (in app.; ut vid. germanice »ver-

tonen«)
μερεντζ� (sγοψν μεσημβρζειν) meridiari

(sic Lampe, Sophocles) 118.3
μεσ�λιE de statura corporis 107.2 (in app.),

109.1 (in app.)
Μεσηπεντηκοστ� 133.36
μετα*ωσιμον 119.3 (κιττατ�ριν μετα*εσμοψ)
μετεμχ&ξ�σι« 104.7 (in app.)
μετ�ξιον 132.11
μητατορκιον (var. mss. μιτατ�ριον) 133.49
μητρ�πολι« 101.2, 119.3
μητροπολτη« 123.2, 130.35, 39, 133.61

(l. 423)
μηξανικ�« 131.44
μλια 104.8 (l. 38), 122.11 (l. 117); cf. ind.

nom. propr. s.v. Μ(λιον
μιλιαρσια (-�σια) 109.5 (l. 37), 121.18

(l. 135–36), 133.27 (l. 201)
μιτ»τα 63.2 (:κ�λεσεν α6τ1ν �Αδριανο'

Υ�ρα« :ν το�« μιτ�τοι«)
μιτατ�ριον 133.60 (l. 419)
*μνημορ�λιοι 102.6 (hapax legomenon)
μ�διο« 122.3 (l. 48)
μοναρξω� 124.20 (l. 134)
μοναρξα 102.1 (in app.)
μοναστ�ριον 102.6, 107.5, 111.2 (in app.),

125.5 (l. 34), 7, 126.4, 130.42 (l. 307), 131.22,
136.21, 58, 59 (l. 471)

μοναξ�« etc. 99.8, 108.9, 114.6, 119.6 (τ4 μο-
ναδικ4ν σξ�μα), 121.9 (l. 70) (μον�ζ�),
122.9, 123.2, 125.5 (l. 32), 126.4 (τ4 μονα-
δικ4ν σξ�μα), 127.4 (τ4 μοναδικ4ν σξ�-
μα), 128.9, 13 (μον�ζ�), 130.7, 42 (l. 309,
312) (μον�ζ�, μοναξικ4ν σξ�μα), 131.2,
21 (μοναξικ4ν σξ�μα), 31, 38 (+ μοναξι-
κ4ν σξ�μα), 47, 132.9 (μοναξικ4ν σξ�μα),
13, 21, 133.7, 24 (l. 178), 34, 60 (l. 408), 61
(l. 429), 135.4, 8, 136.14, 26 (l. 199), 42
(l. 328), 43 (τ4 μοναξικ4ν σξ�μα), 45, 47
(l. 352, 356–57, 358), 54, 56 (+ μον�ζ�),
58, 59 (l. 459, 461, 464–65, 60 (l. 478, 482,
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486) (+ τ4 μοναξικ4ν σξ�μα), 83 (l. 639,
641, 658) (+ μοναστα�«), 84, 137.2 (τ. μο-
ναξικ�), 5 (μοναξικK σξ�ματι)

μον� 99.9, 102.3 (l. 15), 105.8, 107.1, 109.2,
12, 115.5, 124.7, 125.2 (l. 20), 5 (l. 31–32),
7, 126.4, 130.5, 28, 42 (l. 312), 44, 131.21
(l. 189, 190), 41, 54, 132.8, 13, 16, 21 (l. 131),
133.3 (l. 15), 25, 33, 34, 40 (l. 277), 42, 51,
60 (l. 408, 410, 411), 61 (l. 429), 134.2, 7,
135.8, 136.9, 18 (l. 123), 25, 29 (l. 229), 40,
62, 63, 137.7; cf. 136.42 (l. 328) (fort. add.
!μον�ν")

μονογεν�« 104.6 (de Christo), 123.2 (de filio
imperatoris)

μονο*ελητ�« 109.16, 112.6 (μονο*ελ�τη«),
113.7 (in app.); cf. 112.4 (in app., μονο-
*ωλητον δ�γμα)

μον�*ψρον de camera palatii 133.24 (l. 172)
μονοκρατορα 136.82
μονοκρ�τ�ρ 135.1
μονοστρ�τηγο« 131.23 (l. 210)
μον�τειξο« 119.6
μψστικ�« 133.29, 136.29 (l. 227), 39, 42 (l. 318),

43
μψξε&ομαι (pro μψξ�ομαι) 39.6
μ$λο« 108.3

να�« (de ecclesiis Christianis) 88.7, 8, 10, 96.2,
98.3, 99.8, 101.1 (in app.), 102.5 (in app.),
104.14 (in app.), 105.3 (in app.), 4, 7 (in app.
ad l. 48), 107.2, 110 (in app.), 113.7 (in
app.), 121.4, 19 (in app.), 122.8 (l. 107), 14,
15, 124.9, 129.6 (in app.), 130.6 (l. 27, 34),
131.28 (in app. ad l. 257), 30, 44, 135.17,
136.1, 22, 31, 32, 49 (l. 377), 61, 74 (l. 573)

Νηστε�αι 131.2, 133.63, 136.3, 19; cf. ind.
nom. propr. s.v. � Ι��ννη« � Νηστεψτ+«

Νοωμβριο« (μ�ν) 136.33 (l. 254)
ν�μισμα 87.4, 98.5, 104.11 (l. 59), 12, 107.4

(l. 31, 32), 109.5 (l. 37), 112.5, 113.8, 121.18
(l. 135), 122.3 (l. 48), 130.31 (l. 217), 40,
136.58

νοτ�ριο« 133.60 (l. 417) (το' Σαμ�ν»);
(βασιλικ4«) νοτ�ριο« το' /δικο' 136.18
(l. 118); νοτ�ριο« τ�« bποψργα« 136.9, 18
(l. 116)

νο&μερα 131.7 (l. 55)
ν�βελσιμο« (νοψβελσιμο« etc.) 122.15,

123.4 (l. 18, 19, 29), 124.2

Eενοδοξε�ον 125.7, 130.42 (l. 303)
Eενοδ�ξο« 104.2

Eεν�ν 106.3, 130.42 (l. 299, 313)
(τμια) E&λα (-ον) vide σταψρ�« (Ξριστο')
Eψλ� lignum, materia 119.4

eβολ�« 103.7
ο/κον�μο« 99.6, 104.2, 130.14 (ο/κον�μο«

τ�« Μεγ�λη« :κκλησα«), 132.9 (:ν τS
Μεγ�λj :κκλησ]), 11, 13 (:ν τS Μεγ�λj
:κκλησ]), 133.38

ο_κο« 104.8 (l. 25, 31), 109.5 (l. 36), 8, 9 (l. 78),
121.18 (l. 130), 122.4 (l. 72, 73), 124.13,
125.2 (l. 15), 131.52, 132.11, 133.61 (l. 428),
135.9 (l. 67), 13 (l. 105), 28 (l. 225), 136.2,
21, 26 (l. 197), 51 (l. 400), 60 (l. 483); cf.
136.59 (l. 470) (ο/κσκο«)

ο/κοψμενικ�« (-η) 113.7 (σ&νοδο«), 121.9
(l. 72) (διδ�σκαλο«), 122.7 (πατρι�ρξη«),
124.8 (l. 44) (σ&νοδο«)

�Οκτ�βριο« (μ�ν) 133.62, 136.42 (l. 317), 49
(l. 375)

�μολογητ�« 89.6, 95.9, 123.7
�μοο&σιο« 8.3, 89.5 (= λωEι« το' �μοοψσοψ),

98.2 (in app.)
eEψπα*ω� 113.6 (l. 43)
�πλτη« 109.8
eρ*οδοEα / eρ*�δοEο« / eρ*�δοEο« (eρ*1)

πστι« 92.7, 93.3, 95.7, 99.1, 102.4, 12,
103.1, 10, 105.1, 122.3 (l. 32), 128.1, 6, 8,
130.29, 39, 131.2, 136.59 (l. 459)

eρ*ομαρμ�ρ�σι« 125.3
eρνατο&ριον (var. mss. %ρματο&ριον vel sim.,

oratorium Anastasius bibliothecarius) 118.3
(primum apud Theophanem, e quo Logo-
theta; post Theophanem solum apud eos,
qui e chronico Theophanis hauserunt)

eροφαν�« 122.11 (l. 122) (primum apud
Theophanem, e quo Logotheta; post Theo-
phanem solum apud eos, qui e chronico
Theophanis hauserunt)

eρφανοτροφε�ον 105.3
eρφανοτρ�φο« 104.2, 136.14
ο6ζ�ρ vezir apud Arabas 133.56; cf. βισ�ρ
eφφικι�λιο« 133.24 (l. 167)
Zχιδε« 133.17

π�κτα 97.5 (l. 25), 113.4, 6 (l. 50), 121.18
(l. 127), 124.19, 127.3, 136.52

παλ�τιον (-α) 88.7, 102.5, 103.6, 104.5 (in
app.), 105.3, 6, 106.2 (l. 10), 3 (in app.),
107.7, 108.6, 109.1, 15, 114.4, 5, 116.4,
120.3, 121.9 (l. 71), 122.4 (l. 75), 123.7,
124.20 (l. 138–39), 24 (l. 165, 168), 126.2,
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128.2 (l. 18), 11, 130.2, 5, 6 (in app. ad l. 24),
23, 35, 36, 43 (l. 320, 325), 131.5, 19, 21
(l. 188), 22, 44, 52, 53, 132.3, 12, 133.6, 22
(l. 151), 23, 24 (l. 174), 25, 37, 39, 60 (l. 414),
134.3, 4, 135.2, 11, 12, 13 (l. 96), 19, 26, 27,
28 (l. 226), 29, 30 (l. 245, 246, 247, 250),
136.1 (in app.), 9, 15, 18 (l. 122), 19, 20
(l. 149), 23, 29 (l. 229), 42 (l. 320–21), 43,
79, 81 (l. 629), 83 (l. 655), 84, 137.4, 6, 7

παλλα vestes 54.3
π�λμα (var. mss. πωλμα, τωλμα) 77.1
παν�ξραντο« de Maria virgine 136.32
πανε&φημο« de sancta Euphemia 122.14
πανστρατ 135.19, 20, 136.29 (l. 220)
*πανταρξικ�« 11.2 (hapax legomenon)
π�πα« papa Romae 104.7 (in app.), 112.4,

121.18 (l. 127)
παπ»« 134.3
παπα« ianitor palatii 123.7, 128.11, 131.5, 21

(l. 179), 53, 132.23
παρ�δεισο« 104.7 (in app.), 109.13; hortus

130.23, 131.5
παραδψναστε&�ν 124.23, 131.5, 133.22

(l. 142), 136.15, 29 (l. 227), 39, 42 (l. 318)
παρακοιμ�μενο« 107.8 (l. 51, 52–53, 56),

131.19, 31 (l. 275, 280, 285), 34 (l. 315), 35
(l. 323–24), 39 (l. 367, 371), 40 (l. 378),
133.50 (l. 334–35), 61 (l. 431), 135.12, 13
(l. 100), 24, 25 (l. 189, 193, 196, 200), 26,
136.2, 4, 75, 77, 81 (l. 619–20), 137.6

Παρασκεψ� dies hebdomadis 87.3, 136.58; cf.
’Αγα Παρασκεψ� dies festus 123.3 (l. 14)

παραστ�σιμο« 51.2
παρ*ωνο« 124.3 (de Maria virgine)
Π�σξα 107.10, 109.5 (l. 35), 124.22, 131.35

(l. 321), 136.3
πατωρε« (τ�« :κκλησα«) 87.7, 98.2 (in app.),

104.7 (in app.), 113.7, 124.10
πατριαρξ(ε)�ον 124.14, 128.7, 133.3 (l. 18,

20), 136.40
πατρι�ρξη« (πατριαρξω�) 89.6, 97.9, 98.1,

99.5, 101.1 (in app.), 102.7, 105.9, 109.1, 3,
6, 7, 15, 16, 112.4 (in app.), 113.1, 114.5,
117.2, 119.6, 121.8 (l. 44), 122.3 (l. 31,
35–36, 60), 7, 8 (l. 94, 95, 109), 123.4 (l. 20,
28), 6, 124.7, 9, 18, 125.9, 127.1, 128.1, 3, 6,
130.4, 9, 14, 25, 131.2, 8, 17, 28 (l. 247, 250,
252, 256), 30, 34 (l. 314, 315–16), 39 (l.
362), 40 (l. 382, 386), 44, 132.5, 8, 16, 19, 21
(l. 121), 24, 133.1, 3 (l. 13, 19), 6, 7, 8, 9, 10,
14, 29, 34, 47, 49, 50 (l. 337, 342), 54, 59, 61
(l. 429), 134.2, 9, 135.2, 11, 13 (l. 98), 19, 26,

28 (l. 220–21), 30 (l. 239, 246), 136.3, 11,
13, 29 (l. 223, 225–26), 32, 38, 40, 41, 49
(l. 375), 55, 56, 63, 66, 81 (l. 625), 83 (l. 642,
659, 659–60), 137.6

πατριαρξικ4« *ρ�νο« 107.5, 129.5 (in app.),
136.66

πατρκιο« 101.3, 106.4 (in app.), 108.7, 109.7,
113.1, 4, 114.6, 115.2, 3, 116.2, 117.4,
118.3, 119.1, 121.5, 14, 122.3 (l. 55), 8
(l. 100), 124.7, 11 (l. 78), 16, 22, 24 (l. 159,
160, 161, 162), 125.5 (l. 26), 127.3, 130.11,
33 (l. 242), 42 (l. 300), 131.19, 31 (l. 275), 33
(l. 296), 35 (l. 333), 46 (l. 432, 435), 133.7,
17, 21, 41, 46, 47, 135.4, 13 (l. 102), 14, 16,
18, 19, 21, 22, 30 (l. 245), 136.10, 16, 19, 27,
28, 29 (l. 226), 39, 42 (l. 319), 43, 69, 70, 71,
75, 76, 77, 81 (l. 619), 137.2, 4, 6

πεζο&λια 131.13
Πωμπτη dies 123.3 (l. 13) (Μεγ�λη Πωμπτη)
*πενταγωφψρο« 104.13 (hapax legomenon; an

scrib. πετρογωφψρα? vide DuCange s.v.
Πετρογωφψρα)

(4γα) Πεντηκοστ� 118.3 (in app.), 130.4,
131.39 (l. 362), 133.50 (in app. ad l. 342), 59,
136.12

περικεφαλαα 136.32
(τ1ν) περμετρον (ξ�ραν) 44.9 (= περ-

ξ�ρον, quod exhib. var. mss.; cf. Lampe);
cf. περξ�ρα 122.4 (l. 69)

πετροβ�λο« 135.10
πιγκωρνη« 137.6
πιττ�κιον 133.27 (l. 207), 61 (l. 427–28)
πλ�ιμον vide δροψγγ�ριο« το' πλοGμοψ
πνεψματομ�ξο« 89.6 (Μακεδ�νιο« � πνεψμα-

τομ�ξο«)
ποικιλ�τροπο« 122.1
ποιναλζ� 124.17
πολιτικ. *ωματα 119.1
πολιτικο 104.9
πολψκ�νδηλον 130.6 (l. 26), 134.6
πολψλοδορο« 133.60 (l. 417)
π�ρτα 104.8 (l. 33), 108.3 (in app.), 113.3

(l. 13), 115.5, 118.2, 119.6, 122.3 (l. 45),
124.19, 128.2 (l. 7, 9, 10), 131.5, 13, 135.6,
10, 136.25, 81 (l. 624)

πορφ&ρα vestis imperialis 103.8
πορφψρογων(ν)ητο« de Constantino VII.

133.50 (in app. ad l. 342), 134.1 (in app.);
135.1 (in app.)

πραιδε&� 96.2, 102.2, 119.6
πραιπ�σιτο« 131.39 (l. 373), 40 (l. 384), 53,

132.3
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πραιτ�ριον 108.5, 130.38 (l. 275–76, 282),
131.44, 133.55

πρ�σινοι (-ο«) de factione in hippodromo
105.2, 107.12 (in app.), 118.3, 131.46 (l. 433)

πρεσβ&τερο« 101.1 (in app.), 112.4 (in app.),
119.3, 121.9 (l. 67), 133.49, 135.29, 136.15

πριμικ�ριο« 136.2, 137.6
προ�στιον 105.3, 130.42 (l. 314), 131.22,

132.2 (l. 15), 136.10, 54
πρ�εδρο« ( ’ Ρ�μη«) 121.9 (l. 80)
προωλεψσι« 107.2, 124.22, 131.31 (l. 274), 34

(l. 312), 39 (l. 366), 132.3, 24, 26 (l. 171),
133.36, 37, 136.12; cf. προωρξομαι 104.8
(l. 35), 124.22, 24 (l. 168), 130.4

πρ�κενσο« 105.4 (in app.), 130.32 (l. 226),
133.22 (l. 141), 40 (l. 276), 60 (l. 411), 136.15

προμαρτ&ρομαι (fort. προσμαρτψρ�μενοι)
114.2 (l. 15) (de signif. vide Lampe: »warn,
make representations beforehand«)

πρ�νοια (Υεο') 122.11 (l. 121)
= τ$ν προπατ�ρ�ν Κψριακ� 136.11
προσεψξ�διον 133.27 (l. 198)
*προσκανδαλζομαι 107.6 (hoc signif. (ger-

manice »vorher gegen jemand gesündet zu
haben«) solum hic ut vid.)

προσκψνω� 123.7, 124.8 (l. 46), 9, 10, 125.2
(l. 14), 128.6, 131.37 (l. 343, 345), 135.30
(l. 248–49)

προσκ&νησι« (ε/κ�ν�ν) 121.8 (l. 46)
προσμον�ριο« 131.13, 14, 132.11
*προσρπτομαι repudior 22.6 (hoc signif. so-

lum hic ut vid.)
προφ�τη« 98.3, 99.9, 121.8 (l. 50), 125.6

(l. 42), 129.4 (in app. ad l. 19), 132.24 (in
app.), 133.38

πρ�τασηκρ�τι« 118.3, 131.28 (l. 256), 133.40
(l. 284–85), 41, 136.4

πρ�τεψνο'ξο« 114.4; cf. 90.4 (πρ$το« τ$ν
βασιλικ$ν ε6νο&ξ�ν)

πρ�τκτ�ρ 89.4 (pro πρ�τωκτ�ρ)
πρ�τοβεστι�ριο« 130.6 (l. 23), 15, 131.35

(l. 329), 39 (l. 363), 47, 132.9, 20, 23, 26
(l. 167–68), 133.21, 27 (l. 195), 40 (l. 277),
135.3, 136.43, 48 (l. 374), 49 (l. 376, 380,
382), 51 (l. 394), 69, 71

πρ�το*ρ�νο« 133.3 (l. 19)
πρ�τοκ�ραβο« 136.18 (l. 119)
πρ�τομανδ�τ�ρ 136.20 (l. 144–45)
πρ�τονοτ�ριο« 135.4
πρ�τοπαπ»« 135.19
πρ�τοσπα*�ριο« 124.13, 130.33 (l. 243–44),

131.19, 36, 133.28, 135.16, 136.78, 137.6

πρ�τοστρ�τ�ρ 131.22, 23 (l. 204–05), 31
(l. 285), 37 (l. 341–42)

πρ�τοσ&μβοψλο« titulus arabicus 115.2,
121.10, 125.6 (l. 39), 130.18, 32 (l. 227), 33
(l. 246)

π&λαι βασιλικα 131.39 (l. 368)
π'ρ ignis (graecus) 102.2 (μηδικο' π&ροψ κα"

*εοψ %π&ροψ), 113.3 (18, 20, 22) (bδατ$-
δε« π'ρ, π'ρ bγρ�ν), 121.11 (bγρ4ν π'ρ);
cf. :σκεψασμων8 πψρ 136.72

fακτ�ρ 131.50 (l. 475), 134.3, 9, 135.12,
136.15, 19, 20 (l. 140), 29 (l. 228), 60 (l. 478,
486)

f�E rex in Europa occidentali 99.11, 124.4,
133.11, 136.78; cf. f�γε« 113.5

fινοκοπω� 111.1, 115.5
fιν�τμητο« 113.2, 114.7, 121.5
f�γα (f�γα) 135.18, 25 (l. 191), 136.59

(l. 471)
fογε&� 130.18
fομφαα 20.3, 21.1, 3, 119.4, 131.14, 134.9
fο&σιο« 131.46 (l. 433)
f�μα^στ 99.1

Σ�ββατον 118.3 (in app.), 123.4 (l. 17), 131.39
(l. 362), 133.38

σ�γισμα 131.54
σακελλ�ριο« 114.4, 7, 136.18 (l. 117)
σακωλλιον 132.11; cf. τ�« σακωλλη« 133.63
σαEιμοδωEιμον 114.5, 130.36
σ�ρκ�σι« 98.2 (in app.)
σατρ�πη« 109.8
σελεντι�ριο« (%π4 σελεντιαρ�ν) 101.3, 102.1
σελωντιον 112.1 (l. 2), 121.8 (l. 62), 124.23,

129.2, 134.2
σεμνε�ον 108.3 (in app.)
σεμν�« parvus 121.9 (l. 71)
σεν»τον 132.14 (l. 89)
ΣεEτλιο« (μ�ν) 50.1
Σεπτωμβριο« (μ�ν) 121.10, 131.45, 135.16,

136.11, 29 (l. 219), 75 (l. 577), 78
σκ�λα 132.2 (l. 10)
σκαραμ�γγιον (-γκιον) 131.31 (l. 274), 39

(l. 367)
σκ�πτρον 131.40 (l. 387); metaphorice 121.4
*σ�κιστρον 97.5 (l. 30–31) (etiam σοκζ�

97.5 (l. 32)) (hapax legomenon)
σολωα 130.13 (l. 88), 133.36
σπα*�ριο« 121.5
σπα*οκοπω� (σπα*οκοπη*ε"« (-κοπησ*ε«

ms. T)) 132.2 (l. 20)



Index verborum Byzantinorum 391

στ�βλον (var. mss. στα&λον/στα'λον)
(κ�μη« το' στ�βλοψ) 130.31 (l. 208),
131.27 (l. 238), 136.10

σταψρ�« (Ξριστο') 87.3, 4 (+ το' τιμοψ
E&λοψ), 88.2, 102.7, 109.3 (τ. τμια E&λα),
9 (l. 88) (τ. τμια E&λα), 122.3 (l. 36) (τ.
τμια E&λα), 123.3 (l. 14) (τ. τμια E&λα),
124.10, 131.34 (l. 318), 133.42, 135.19
(τ. ζ�οποι. κα" σεβ�σμια E&λα), 30
(l. 248); cf. 102.4 (:σταψρ�*η), 109.3 (τ4ν
:σταψρ�μωνον)

*σταψρ�τ�« 105.3 (hapax legomenon, sed
etiam Cedrenus – e Logotheta)

στωμμα 104.8 (l. 35), 107.10, 110 (in app.),
111.2 (in app.), 123.9, 124.2, 131.40 (l. 387),
135.11

στωφανο« τ�« βασιλεα« 135.3, 136.68; στωφα-
νο« νψμφικ�« 136.49 (l. 378–79), 68; cf.
στεφ�νοι« το' γ�μοψ �μο' α6τοκρ�τ�ρ
κα" νψμφο« %ναδειξ*ε« 109.1; cf. στεφα-
ν�ομαι 131.6

στεφηφ�ρο« 128.12
στωφο« 131.39 (l. 369); στωφο« τ�« βασιλεα«

κα" το' γ�μοψ 122.15, 130.4
στωφ� 98.1, 100 (in app.), 101.1 (in app.),

108.1, 109.1, 113.7, 118.3, 121.13, 15,
122.15, 123.4 (l. 27), 124.18, 24 (l. 168–69),
125.1, 8, 127.1, 2, 128.1, 3, 129.3, 130.4, 41,
131.28 (in app. ad l. 257), 39 (l. 371), 40
(l. 388), 132.22, 133.23, 31, 32, 50 (in app.
ad l. 342), 59, 136.11, 12, 21, 38; cf. �στεπ-
το« 133.39; στωχιμα 130.41

στη*ωα in ecclesia (vide Stephanum s.v.
στ&/ο«, col. 749) 131.44, 136.79

στ�λη statua, effigies 101.8, 102.9, 104.10,
105.6, 108.6, 121.18 (l. 130), 132.14 (l. 90,
92, 95)

στοιξε�ον sensu magico 134.6 (τ4 το' σψ�γ-
ροψ στοιξε�ον)

στοιξει�� sensu magico (cf. vocem neograe-
cam »στοιξει�ν�«) 60.4

στοιξω� 113.4 (τα'τα :στοιξ�*η δδοσ*αι)
στολ� (-α) 130.9 (βασιλικα), 13 (l. 87)

(!ερατικ�), 131.37 (l. 340) (το' κασαρο«),
45 (βοψλγαρικ�)

στ�λο« 108.7, 112.3 (l. 17), 113.3 (l. 11, 16),
115.2, 5, 117.5, 119.4, 6, 121.10, 11, 13,
131.3, 34 (l. 309), 132.12, 133.34, 40 (l. 278,
280, 285, 286), 52, 135.21, 25 (l. 190, 191),
30 (l. 241, 244), 136.33 (l. 252), 71, 75 (l. 576)

στρατεα 98.5, 104.16 (στρατι�), 108.3 (in
app., στρατη«), 131.3, 136.69 (:κστρατεα)

στρ�τεψμα 107.1, 3, 4 (l. 26), 108.4 (in app.),
114.2 (l. 14), 123.5, 124.13, 133.18, 135.3,
136.27 (l. 203), 74 (l. 564, 568), 75 (l. 575),
80

στρατε&�/:κ(:πι)στρατε&�/σψνεκστρα-
τε&� 88.2, 89.2, 90.6, 109.4 (l. 24), 6, 114.2
(l. 7–8, 10), 115.2, 117.4, 120.2, 121.18
(l. 128), 122.5, 10, 13, 18, 125.10 (l. 64–65),
127.3, 131.25, 29, 132.7, 15, 17, 133.15
(l. 84), 16, 19, 135.10, 23, 136.19, 23, 29
(l. 220) (:κστρατε&ει πανστρατ), 46, 52,
53 (l. 415)

στρατηγ�« 104.11 (l. 53–54, 62–63), 16, 106.4
(in app., στρατηγω�), 107.1, 4 (l. 26), 11
(l. 73), 108.7, 109.2, 113.3 (l. 17), 6 (l. 44),
114.6, 119.1, 7, 120.2, 121.5, 13, 124.12, 13,
125.5 (l. 27), 127.3, 130.31 (l. 212, 223), 32
(l. 227), 33 (l. 243), 131.7 (l. 48–49), 13, 26, 42
(l. 396), 133.12, 15 (l. 83), 21, 24 (l. 169), 40
(l. 280–81), 62, 135.19 (+ στρατηγω�),
136.26 (l. 190), 27 (l. 201, 207) (στρατηγω�),
52, 78; cf. μονοστρ�τηγο« 131.23 (l. 210)

στρατηλ�τη« 97.5 (l. 29), 99.11 (in app.),
103.2, 107.1, 7, 8 (l. 60), 11 (l. 76), 130.11,
15, 31 (l. 220), 131.10, 26, 42 (l. 395, 401),
132.2 (l. 12, 14), 20, 133.2, 16

στρατι�τη« 47.6, 50.2 (in app.), 5, 56.3,
102.8, 107.7 (in app.), 108.8 (l. 41), 117.5

στρατολογω� 121.5, 122.3 (l. 40)
στρατ�πεδον 108.4, 128.6, 131.5, 136.5

(l. 29), 23, 24
στρατ�« 88.3, 91.1, 3, 105.7 (l. 38), 107.4

(l. 23), 108.7, 113.6 (l. 38), 115.3, 120.3,
122.16, 124.11 (l. 80), 15, 130.23, 32 (l. 229),
131.3, 24, 34 (l. 309), 35 (l. 322), 135.18,
136.5 (l. 30), 27, 65, 80

σ&γκελλο« 112.4 (in app.), 122.3 (l. 62),
130.17, 25, 44 (in app.), 132.11, 133.1, 3
(l. 17), 50 (l. 341), 136.38

σψγκλητικ�« 99.1 (in app.), 104.9, 132.26
(l. 164), 133.2

σ&γκλητο« (βοψλ�) senatus C/poli 97.2 (l. 6),
7, 99.1, 101.1, 105.7 (l. 28), 109.1, 2, 111.1,
112.1 (l. 3), 126.3, 127.2, 128.6, 130.4, 6
(l. 25, 28), 13 (l. 89, 91), 23, 131.6, 22, 31
(l. 281), 133.43, 136.33 (l. 260), 49 (l. 377),
81 (l. 627); senatus Romae 49.4 (in app.),
50.2 (in app.), 6 (l. 29), 51.2, 56.3, 70.2, 88.2;
!ερ. σ&γκλητο« 119.3

σψμμ&στη« 122.3 (l. 25), 128.48, 136.43
σψμπε(ν)*ερ�« 133.54, 135.30 (l. 245), 136.48

(l. 367)
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σψμφιλι�ομαι 131.33 (l. 296), 133.13, 22
(l. 153–54), 25, 135.28 (l. 229)

σψν�λλαγμα γαμικ�ν 136.47 (l.356), 48
(l. 372–73)

σψνοδικ�« vide τ�μο«
σ&νοδο« conventus episcoporum 88.6, 95.8,

98.2, 104.7, 113.7, 118.1, 122.7, 8 (l. 101,
103), 124.8 (l. 44), 9, 10, 134.2; cf. 124.10:
σψνελ*�ντ�ν πατωρ�ν τ4 δε&τερον :ν
Νικα]

σψνοχζ� 132.21 (l. 121, 123); cf. %ποσψν-
οχζ�

σ&νταγμα de militibus 136.73
σψντακτ�ριο« (pro σψντακτικ�«) λ�γο« 95.8
σψντωλεια 122.12, 133.51
σ&ντρομο« 131.14
σψστημ�την 132.4
σφαιρζ� ludo 134.3, 9
σφενδ�νη vide ind. nom. propr.
σφραγζομαι τK σταψρK signum crucis fa-

cio 102.7
σξολα vide δομωστικο« τ$ν σξολ$ν
σξολ�ριο« 124.9, 130.31 (l. 216, 224)
σ�τηρα 124.8 (l. 45)

τ�γμα 107.8 (l. 59), 11 (in app. ad l. 73–74),
113.8, 122.16, 123.3 (l. 15), 124.17, 126.3,
128.10 (= το' :Eκοψβτοψ τ�γματο«
%ρξ�), 130.27 (l. 178), 33 (l. 246), 133.21,
135.18, 19 (τ�γματο« το' :Eκοψβτοψ
[κα"] το' !καν�τοψ), 136.4, 17, 23, 38, 53
(l. 417); cf. ταγματικ�« 136.19

ταEατ�ν 131.18
ταEεδιον 131.34 (l. 319), 38
ταEε�τη« 118.3
τε�φιον (*ε�φιον, τι�φιον var. mss.) 131.43

(l. 413) (vide Lampe)
τεξη moenia C/poleos 104.8 (l. 32) (τε�ξο«

τ�« Ξρψσ�« π�ρτη«), 109.4 (l. 26) (Μα-
κρ4ν τε�ξο«), 7, 119.2 (παρ�λια τε κα"
ξερσα�α), 121.10 (ξερσα�ον τε�ξο«), 11
(παρ�λια τεξη), 122.11 (l. 128–31), 124.3
(Μακρ4ν τε�ξο«), 128.2 (7, 12), 131.52,
136.33 (l. 260)

τειξι�τη« 136.14
τειξομαξω� 129.4 (l. 22) (ut vid. »de moeniis

pugno«)
(ο! :ν) τωλει 104.2 (in app.), 105.4 (in app.),

120.3, 121.9 (l. 73), 123.2, 124.2, 5, 11
(l. 78), 16, 24 (l. 162–63), 125.2 (l. 20–21),
133.28, 47, 135.9 (l. 62), 14, 18, 136.65

τελω� vectigalia pendo 112.5

τωντα 131.35 (l. 328)
Τετρ�«/Τετρ�δη dies hebdomadis 131.23

(l. 211), 136.58
τετραPδην 133.38 (vide Stephanum: »Canon

quatuor odis constans«)
τζαγγα (-γκ-) 131.40 (l. 384), 46 (l. 436, 439)
τζψγκανιστ�ριον 133.27 (l. 209)
τ�μο« 130.12, 131.39 (l. 372), 41, 132.5,

136.66 (τ�μο« σψνοδικ�«)
τοEοβολστρα 119.2
τοποτηρητ�« (-α) vicarius/legatus (vide

Sophocles 1.) 136.17, 66 (legatus papae Ro-
mae)

τοψβον 132.23
το&ρμα 130.8
τοψρμ�ρξη« 130.33 (l. 244), 136.5 (l. 36), 64
το'φα (ξρψσ� � Ιοψστινιανο') 130.40
τρ�πεζα (βασιλικ�) 132.13 (� :π" τ�«

τραπωζη«), 133.11 (� τ�« τραπωζη«), 38,
136.43 (� τ�« τραπωζη«), 49 (l. 381), 58,
137.4; cf. 4γα τρ�πεζα 121.8 (l. 65), 123.4
(l. 22), 131.40 (l. 383)

τριβοψν�λιον 107.4 (l. 34) (Κ�μπο« το'
τριβοψναλοψ), 108.2 (l. 14) (Κ�μπο« το'
τριβοψναλοψ), 121.15, 127.3 (Κ�μπο«
το' τριβοψναλοψ), 136.15

τρι�ρη« 121.10, 135.25 (l. 197, 203), 136.31,
48 (l. 369), 71, 72, 75 (l. 576)

τρκλινο« 114.4 ( � Ιοψστινιανο'), 124.14 (το'
πατριαρξεοψ), 23 ( � Ιοψστινιανο'), 130.2
(Μαργαρτη«), 42 (l. 309), 132.24 (Μαρ-
γαρτη«); cf. 131.31 (l. 277) (Ξρψσοτρκλι-
νο«)

τριμσια μηνια�α 136.57 (l. 446)
(τ4) τρισ�γιον 102.3 (l. 8)
τροπ�ριον 104.6
*τροπ�ομαι 109.12 (l. 106) (τροπο'ται δo

α6τ4« *εραπε'σαι α6τ1ν) (hapax legome-
non)

τρο'λλο« 104.8 (l. 39)
τψρανν« 136.5 (l. 35), 26 (l. 191)
τ&ραννο« 87.3, 108.1, 7, 121.8 (l. 57), 122.4

(l. 74), 5, 125.2 (l. 6), 128.7; cf. τψραννω�
124.24 (l. 159), 131.9; τψραννικ$« 109.4
(l. 29), 130.28, 136.6 (l. 47)

bδρ�μψλοι 88.4 (l. 25)
*bωλιον 130.9 (bελοι«: hic ut vid. de vitro, i. e.

pro iαλο«/iελο«; bωλιον alibi ut vid. solum
de speculo usurpatur)

iμνοι 133.2; cf. bμν8δα 131.30, 136.81
(l. 621)
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bπαντ� 109.15 (de signif. vide Sophocles:
»following«)

= τ�« ’nπαπαντ�« Ψορτ� 103.5, 104.6
iπαρξο« (voces iπαρξο« et Iπαρξο« saepe

confunduntur) 95.10 (Υεσσαλονκη«),
102.2, 3 (l. 10), 130.6 (l. 30), 38 (l. 275),
131.29, 44, 132.1, 135.8, 136.64

bπατεα 104.11 (l. 58), 124.22, 131.23 (l. 213),
132.3

bπατε&� 104.1
iπατο« 97.5 (l. 35), 120.3
bπερ�μ�μο« de Maria virgine 135.30 (in app.

ad l. 243), 136.32
bπερ�γιο« 98.3, 107.2, 114.5, 132.4, 135.30

(l. 243), 136.31, 49 (l. 377), 61
bποδι�κονο« 136.38
*bπ�σπανο« 99.1 (in app.) (hapax legome-

non, sed etiam Cedrenus – e Logotheta)
bπ�στασι« sensu theologico 8.3, 11.1; cf.

104.16, 130.14, 131.11 (l. 87)
bποψλα 121.8 (l. 45)
bποψργα 136.9 (νοτ�ριο« τ�« bποψργα«),

18 (l. 116) (νοτ�ριο« τ�« bποψργα«)
bφ�σματα σερικ� 136.49 (l. 385)

φακτ�ν�ρη« 130.24
φατλον 133.55
Φεβροψ�ριο« (μ�ν) 104.6 (in app.), 122.11

(l. 121), 133.50 (l. 337), 136.14, 21, 66, 70
φεδομαι c. gen. 131.34 (l. 311–12) (cavere: cf.

Xenoph., Cyrup. 5.5.18: φεδεσ*αι κινδ&νοψ;
vide Stephanum s.v. φε(δομαι, col. 694); cf.
125.2 (l. 14)

φελ�νιον (φαιλ�νιον) vestis monastica
128.11

φι�λη 114.5, 136.36
φιλ�σοφο« 88.9 (διαλεκτικ4« φιλ�σοφο«),

130.33 (l. 237), 34, 131.34 (l. 310, 319),
132.4

φιλοσοφω� (de signif. vide Lampe C.) 108.2
(l. 9) (φιλοσοφ$ν τK δψστψξ�ματι), sim.
130.5

φ�ροι 95.10, 119.4, 120.3 (in app.), 121.9 (l. 81),
125.7, 11; cf. 113.6 (l. 51) (bποτελ�«)

φ�ρον 88.7, 101.8, 104.5, 8, 114.7, 132.1, 4, 26
(l. 173), 133.12, 136.61

φρο&ριον 101.1, 102.10, 107.11 (l. 81), 117.3,
136.65

φψλακτ�ν 130.12, 18
φ&λαρξο« (τ$ν Σαρακην$ν) 102.4

(8για) Φ$τα (=μωρα τ$ν 4γ�ν Φ�τ�ν)
133.47, 136.11

φ�ταγ�γα 136.59 (l. 463), 81 (l. 621, 627)
φ�ταχα 134.6

ξαρτιατικ� (ξαρτι�τικα) 125.11
ξαρτο*ωσια 133.63
ξαρτοφ&λαE 118.3 (in app.)
ξειροκρατω� 122.7 (de signif. vide Sophocles:

»to hold one by the right hand«)
ξελ�ντιον (ξελ�νδιον) 125.5 (l. 33)
ξερσα�ον(-α) τε�ξο«(-η) 97.6, 121.10, 18

(l. 131), 122.3 (l. 44, 54)
ξλαμ&« vestis imperialis 131.40 (l. 385)
ξοιρ�βιο« 134.6
ξορδαχ�« (ξορδαχ4ν π�*ο«) 122.4 (l. 76)
ξρηματζ� 130.42 (l. 304) (cf. LSJ s.v.
ξρηματ(ζ� III.3)

ξριστωμπορο« 122.7
ξριστιανζ� 87.2, 88.13 (saepe Ξριστιανο:

90.1, 5, 91.1, 3, 93.2, 108.9, 109.12 (l. 103),
121.17, 122.3 (l. 21), 125.5 (l. 30), 6 (l. 43),
11, 129.4 (l. 17–18), 130.11, 131.4, 9, 25, 29,
134.8, 135.18, 136.23, 35, 36); cf. 88.13
(ξριστιανισμ�«), 133.58 (ξριστιανικ�«)

Ξριστο&γεννα 132.3, 133.3 (l. 18); cf. 104.8
(l. 34–35) (τ. γενω*λια το' Ξριστο'),
124.2 (τ�« Ξριστο' γενν�σε�« Ψορτ�),
128.10 (= γενω*λιο« το' Σ�τ�ρο« =μωρα)

ξρψσοβο&λιον (-βο&λλιον) 133.55, 136.5
(l. 24), 47 (l. 353), 80

*ξρψσοπερσικ4« (ξιτ�ν) 131.36 ((hapax le-
gomenon, sed etiam Pseudo-Symeo – e
Logotheta) an scrib. ξρψσοπερκλειστο«?
cf. III.3.1.1)

ξρψσο 1ψφαντο« 130.9, 132.21 (l. 128); cf.
πωπλοι« ξρψσοuφωσι 136.22

ξρψσοξ(ο)ε�ον 130.9, 136.18 (l. 117–18)
*ξ&μη 102.10 (ut vid. solum hic cum signif.

vocis ξημεα)

χαλμ�« 128.12; cf. χ�λλομαι 104.6, χ�λλ�
132.4

χψξικ� 133.27 (l. 202) (vide LSJ s.v. χψξικ�«
II.)

vμοφ�ριον 131.30 (τ4 τ�« Υεοτ�κοψ vμο-
φ�ριον, i. e. velum capitis Mariae virginis),
44 (vestis ecclesiastica), 136.32 (τ4 τ�«
Υεοτ�κοψ vμοφ�ριον); vμ�φορον vestis
ecclesiastica 121.8 (l. 65), 122.3 (l. 63)
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Index graecitatis

accusativus c. infinitivo sine verbo finito: wδ.« κα" iμνοψ« τ4ν Δαψ"δ σψντ�Eαι, %λλ. κα" πολ[ν ξρψ-
σ4ν σψνταφ�ναι τK Δαψ"δ bπ4 Σολομ$ντο« 39.6 [= cap. 39, § 6], τ4 δαιμ�νιον :Eωλκεσ*αι
40.5, τ�« *εα« οgν γραφ�« Ψρμηνεψ*εση« κα" %ναγν�σ*εση« :κπλαγ�να τε τ4ν βασιλωα
47.4, @περ, x« φασιν, σφοδρ$« καταπλ�Eαι τ4ν Μ�ρκον 65.3, cν :ν τS 4γ] κολψμβ�*ρ]
:ν τK βαπτζεσ*αι, x« φασιν, %φοδε'σαι 121.7, y« δω τινε« Iφασαν, πολλο[« Ξριστιανο[«
α6τ4ν πεφονεψκωναι δι. τ1ν %πλησταν κα" φιλαργψραν α6το' 125.13

accusativus pendens: π�λιν rν Iκτισεν :π" τK eν�ματι α6το', …, το'τον κατοικτειρ�σα« y«
δεσπ�την τ�« π�λε�« :κε�σε %πωστειλεν 62.2, αiτη δo μοναξ�ν τινα δι. κακοπισταν
:E�ριστον :κε�σε Zντα, προσφιλ� α6τ�«, %ν�γγειλεν α6τK π�ντα 109.12 (l. 108–09)

accusativus pro dativo: pro dat. ethico: vide (δι)ανογνψμι, δδ�μι, λωγ�, φημ (vide etiam :κωρασεν
τ4ν βασιλωα ε/« τ4 κλητ�ριον 133.60 (l. 413)); pro dat. instrum.: Iτψχε μαγλ�βια 131.44

accusativus subiecti c. infinitivo: π�ντα« με* � @ρκ�ν :πληροφ�ρει %νατιον α6τ4ν ε_ναι 125.7, � δo
ε_πεν μα*ητ1ν ε_ναι 130.34, ε/πε�ν δo λωγεται τ4ν βασιλωα 136.35; vide etiam προ�λ*εν [i. e.
� %λιτ�ριο«] :ν τS :κκλησ] :π" τ4 στεφ*�ναι τ4ν %λιτ�ριον 124.24 (l. 168–69); vide etiam
s.v. incongruentia casuum (accusativus pro nom. vel gen.)

adiectiva verbalia: σημει�τωον 36.1, :πανιτωον 109.15
asyndeton: praesertim in prima et media parte operis usurpatur, e.g.: 1.1, 65.3, 88.11, 89.6, 8, 9
attractio relativi et congruentia casuum apud sententias relativas, e.g.: τ�« �ρ�σε�« bπομνησ*ε«, z«

:*ε�σατο 34.6, *εοψ %π&ροψ, οY κατεσκε&ασε 102.2, τ�« σψν�δοψ, z« :ποι�σαμεν 122.8
(l. 101), lπποψ, οY sλαψνεν 131.54; vide etiam ο9κ8 τ$ν �Ελεψ*εροψ, ` α6τ1 wκοδ�μησεν
124.13, :ν τS Πριγκπ8 τS ν�σ8, c α6τ1 wκοδ�μησεν ε/« μον�ν 125.2 (l. 19–20), =
:κκλησα, c λωγεται τ4 Σγμα 132.4

augmentum (temporale sive syllabicum) deest, praesertim in plusquamperf., e.g.: κεκνητο 89.3. σψγ-
κεκρ�τητο 135.20. καταλωλειπτο 135.1; cf. ο/κοδ�μοψν 26.5, :διοκει 97.8, ο/κει�*η 98.5,
%ναιρω*η 108.2 (l. 13); cf. 131.33 :νδομ&ξει

augmentum bis exhib.: %πεκατωστησεν 128.7, %ντεπαρωλαβεν 135.16
comparatio: vide s.v. superlativus
coniugatio periphrastica, e.g.: τελεψτ�σαντε« {σιν 23.1, Iστιν φψλασσ�μενα 26.8, kν :Eασκη*ε«

33.3, kν ο/κοδομ�σα« 88.7, τετιμημωνη kν 122.2 (l. 18), ε9η τ4 Zνομα Κψροψ ε6λογημωνον
125.2 (l. 8–9), c kν α6τ4« προκατασκεψ�σα« 125.7, kν α6τ4« παρ. τK %μερμοψμνS δψ-
ν�μενο« 130.21, kν %ποσταλε« 133.41, ο6δε"« οgν � bπερασπζ�ν kν | κατοικτερ�ν
135.25 (l. 203–04)

constructio ad sensum (vide etiam s.v. variatio de verbo in sing. ad subi. in plur. et vice versa), e.g.: πλ�*ο«
Iκραζον 114.7, � δo Zξλο« … Iσψραν 114.7, π»« � λα4« … %νε*εμ�τισαν 122.3 (l. 30–32)
(etiam e.g. 131.11 (l. 85), 135.26); cf. π»« � βοψλ�μενο« … διεπωρ�ν βαδζοντε« 122.11
(l. 125–27), � στ�λο« τ$ν �Αγαρην$ν 8μα τK Τριπολτj %νωρξονται 133.40 (l. 278–79)

dativus agentis: c. aor. pass.: τ. κτη*ωντα Βελλισαρ8 104.12; c. praes. pass.: τ. τK �ρξοντι
α6τ$ν βοψλεψ�μενα 122.16

declinatio adiectivorum (de declinatione vide etiam s.v. nominum formae): (πρ�Eει«) %ρστοψ« 105.4
dualis declinationis: τ( ξε�ρε 60.5
ellipsis nominis substantivi: }ναγκ�σ*η Νσιβιν μεγστην (scil. π�λιν) κα" πολψ�ν*ρ�πον

Πωρσαι« παραξ�ρ�σαι 91.3, τ1ν Μονοκ�στανον λεγομωνην (scil. μον1ν) καταλαβ(ν
%ποκερεται μοναξ�« 136.42 (l. 328)

ellipsis verbi substantivi: @σοι Ξριστιανο" ε/« τ1ν 4γαν Σοφαν 114.7 (etiam 1.1, 26.7, 87.1 etc.); cf.
κα" ε6*[« διαβολα" πρ4« τ4ν βασιλωα κατ. Περσ$ν κα" %πειλα" 130.28
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figura etymologica: βοψλ1ν βοψλε&εται 135.18, βοψλ1ν :βοψλε&σαντο 137.6
finalitas: multifariis modis exprimitur: per coniunctiones (vide tabulam infra s.v. 2να et s.v. 3« 4ν),

per infinitivos (vide infra s.v. infinitivus c. το� et s.v. infinitivus sine το� sed vi finali et s.v. 5στε),
per constructiones c. praepositionibus (vide tabulam infra s.vv. ε6« τ� c. inf., 7π% τ� c. inf., πρ8«
τ� c. inf.), per participia
particip. post verba motus:
particip. fut.: I*ετο :ν φψλακS, y« %ναιρ�σ�ν α6τ�ν 53.4, %πεστ�λη πολεμ�σ�ν 86.2, :E-
�λ*ε« %δικ�σ�ν 125.8, τ4 Eφο« %νωτεινεν y« πατ�E�ν α6τ�ν 130.27 (l. 188), %πεστ�λη …
βοη*�σ�ν 135.21, %πωστειλε Μιξα�λ, … κατασκοπ�σοντα 136.17; cf. προαποστελα«
α6τK τ4ν μην&σοντα 130.23; cf. προσκαλεσ�μενο« … y« δ�*εν διακιν�σ�ν κα" κψν-
ηγ�σ�ν 130.23
particip. aor. δικαιολογησ�μενο« πωμπεται 54.5 (ut vid. sensu finali), Iπεμχεν … %φελ�με-
νο« 131.9, κατ�λ*ε σφαιρσα« 134.9, ε/σ�γαγον … *εασ�μενον 136.22; cf. %ν�λ*ε μωξρι Σι-
ν�πη«, %κριβωστερον περ" το&τοψ μα*�ν 117.5 (fort. sensu finali); cf. :πψν*�νετο τ$ν :ν
τωλει περ" το' σ[ν α6τK βασιλε&σαντο« 92.2 (de futuro (βασιλε&σοντο« Bekker Tafel))

genetivus absolutus: saepe invenitur, e.g. (vide etiam s.v. incongruentia casuum): το' στ�λοψ τ1ν νενο-
μισμωνην f�γαν λαβ�ντο« 135.25 (l. 191–92), κα*�πλισμωνοψ 136.5 (l. 37), παραγενομωνοψ
κα" μ1 δεξ*ωντο« 136.7

genetivus partitivus: κατ� :κε�νο καιρο' 42.12
genetivus separativus: saepe usurpatur, e.g. καταβιβ�ζεται το' παλατοψ 136.42 (l. 320–21)
incongruentia casuum (vide etiam s.v. attractio relativi et congruentia casuum apud sententias relativas et s.v.

accusativus pendens et s.v. nominativus absolutus sive pendens): saepe invenitur ubi usurpatur geneti-
vus absolutus, e.g.: σημεοψ τι*εμωνοψ | ποτ�ριον μεστο' iδατο« | ~τερ�ν τι %γγε�ον
40.5, %π4 το' lπποψ κατελ*�ντο« :ν κψνηγ8 ε/« %π�πατον Ψκατοντ�ρξον %ποστελα«
το'τον τK Eφει %νε�λεν 70.2, τ�« δo γψναικ4« κα" τ$ν δ&ο α6το' *ψγατωρ�ν ζητοψμων�ν,
αYται φψγS ξρησ�μεναι δι. τ4 μ1 διαφ*ε�ραι τ1ν σ�φροσ&νην Ψαψτ1ν σ[ν τα�« *ψ-
γατρ�σιν Iρριχε 86.4, τ1ν δo μητωρα πωμχα« :ν το�« 4γοι« τ�ποι« κα" τ4ν τμιον σταψ-
ρ4ν %νεψρο&ση« μωρο« το' τιμοψ E&λοψ κα" το[« �λοψ« τK ψ!K %πωστειλεν 87.4, πψρετο'
λ�βροψ κατασξ�ντο« α6τ4ν :τελε&τησεν 88.8, eνειδισ*ωντο« … IδοEεν α6τK 88.9, τελεψ-
τ$ντο« (var. mss. τελεψτ$ν) δo τ4ν μoν �Αρκ�διον %ποκα*στησι 95.6, νοσησ�ση« δo τ�«
βασιλσση« :δηλ�*η α6τS 124.23, το' βασιλω�« το'τον κατασξ�ντο«, τ4ν κ�μητα το'
στ�βλοψ :πηρ�τησεν � βασιλε&« 130.35, το' δo κ�μητο« το' �Οχικοψ :ν τS π�λει Zντο«,
τS αϊριον %γαγ(ν α6τ4ν � βασιλε[« κα" τ4ν προσελ*�ντα α6τK Iφη 130.36, το' δo
ε/« π�λεμον %πελ*�ντο« :ν τS σψμβολS y« δειλ4« :ν το�« φε&γοψσιν εbρε*ε"« κατεσφ�γη
130.31 (l. 224–25), ε/σελ*�ντο« δo α6το' πρ4« τ4 ’Vρολογε�ον προuπ�ντησεν α6τK
Μιξα�λ 131.20 (l. 166–67), το' δo βασιλω�« [Μιξα1λ] π�λιν ο/ν�*ωντο« … %ναστ.«
Μιξα�λ 131.49, bποστρωχαντο« %ποστελα« �ΑλωEανδρο« περι�ρισεν 134.7, το&τοψ τ4
μοναξικ4ν σξ�μα %πορρχαντο« κα" γψνα�κα :πιζητ�σαντο« δωδ�κεν α6τK 136.60
(l. 482–83) (etiam 135.21); cf. :ν ξ�ρ8 δo eνομαζομων8 Γοηλωοντι φε&γοντι σψλληφ*ωντο«
136.7; cf. autem %περξομων8 δo τK βασιλε� πρ4« Βλαξωρνα«, κα*(« ε9*ιστο, bπ�ντησεν
α6τK 130.35
aliae formae incongruentiae c. part.: bπ4 δεσπ�την :στ, τK κα" τ1ν :ντολ1ν δεδ�κ�τι
14.2, Iξ*ει τK πρ4« �ΑλωEανδρον, πολλο[« Ξριστιανο[« Iξοντι κα" τιμ$ντι 74.2, Περσδα
κα" Κτησιφ$ντα … 4λ�*ωντ�ν 85.1, τK ψ!K α6τ�«, �κοντο« κα" μ1 βοψλομωνοψ 124.4, =
δo μ�τηρ α6το' bπερασπζετο α6τ$ν y« τ4ν ψ!4ν μισο'ντα« 124.18, ο! δo ε_πονT γρ�φε,
γρ�φε, βασιλε' … y« μωλλ�ν το'το %ναγν$ναι 130.38 (l. 280–81); cf. autem Iνεψσε
το&τοι« τS ξειρ" Ψτομοι« οgσι πλησον :λ*ε�ν 135.25 (l. 198–99)
accusativus pro nom. vel gen.: κατ� α6τ4ν οgσαν Ψαψτ1ν :ννοο'σα 13.6, ε/π�ντο« δo α6τ4ν
%σξολε�σ*αι 50.5; vide etiam s.v. accusativus pro dativo

incongruentia vel inconcinnitas apud infinitivos: }ναγκ�σ*η �Αρτ�βασδο« %πολ&ειν κα" :Eωρξεσ*αι
α6το[« 122.3 (l. 49–50), τ. τ�« /δα« :κκλησα« περιποιο&μενον κα" φροντζειν ε/πο'σα
135.13 (l. 98–99)
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(variatio) indicativi et coniunctivi: vide s.v. iotacismus et s.v. verba timendi
infinitivus c. το�: saepe sine sensu finali, e.g.: %πηγ�ρεψσε το' :κτεμε�ν 61.3, παρεγγ&ησεν το'

%νελε�ν 101.9, :τψπ�*η … το' Ψορτ�ζειν 103.5, μψο'νται α6τK το' κατ�ρEαι 121.4,
�μοσαν … το' μ1 δωEασ*αι 123.3 (l. 15–16), yρισμωνον παρ. ΥεK το' κρατ�σαι 124.11
(l. 71), %ντωπιπτε Βασιλε8 το' μ1 ε/σελ*ε�ν 131.51, %ν�Eιον kν βασιλεα« κα" ξριστιανι-
κ�« καταστ�σε�« το' *εα*�ναι παρ. τ$ν :*ν$ν τ. !ερ. σκε&η το' Υεο' 133.58,
%δψν�τ�« Iξειν το' %ποπλε�ν 135.25 (l. 191), :πισποψδ�σ�ν α6τ4ν το' :κπλε'σαι 135.25
(l. 193–94); de condicione: �τ�σατο ε/ρ�νην το' παρωξειν … νομσματα 113.8
sensu finali: %πωστειλε δo κα" � Ι��ννην πραιπ�σιτον το' �ραι 131.54 (etiam 131.49, 54,
133.42, 136.67, 73); cf. προσεκλ�*η … το' ποι�σαι 133.51

infinitivus sine το� sed vi finali: %ποστωλλει … διαλεξ*�ναι 113.4, κατελ*(ν το' lπποψ �ραι
α6τ� 132.2 (l. 8–9), τ4ν Ψαψτο' πατωρα καταδι�κ�ν φονε'σαι 136.16, %πεστ�λη … ποι�-
σαι %λλ�γιον 136.69; cf. πολλ.« α6τK πληγ.« :πετ*εσαν το[« σψστασι�τα«, οlτινε«
ε_εν, ε/πε�ν 136.65

infinitivus aor. de futuro tempore: περισ�*�ναι bπολαβ�ν 130.29
iotacismus: saepe in mss. invenitur, sed minus saepe in archetypo; vide e.g.: eκν�σj« (eκν�σει«?)

114.6, %νασκαφε� (fort. scrib. %νασκαφS sec. Theoph. 369.22) 114.7, περισ�*ε�« (περι-
σ�*S«?) 116.3 (l. 16), καταποντσει (καταποντσj?) 116.3 (l. 18), y« �ν � σ[ν α6τK κα"
διαφψλ�ττει (διαφψλ�ττj?) α6τ�ν, κα" :ν οm« �ν δωj, σ&μμαξον Iξει (Iξj?) 135.24, δεδι�-
τε«, μ1 ε/« %νταρσαν ξ�ρ�σει (ξ�ρ�σj?) 135.28 (l. 222)

modi sententiarum primarum:
coniunctivus deliberativus: πο' *ωλει«, { Μαψρκιε, %ποδ�σ� σοι; 107.7, τ %πολογησ�-
με*α; 131.51; cf. ζητο'ντε«, π$« ~τερο« τ4ν ~τερον %νωλj 131.33 (l. 293–94); coniunctivus
hortativus/prohibitivus: %ρE�με*α 32.1, μ�τε βοη*�σj« 47.9 (l. 44–45), στ�τε κα" … μ1
:πιβ�τε 104.10, μ1 :παρ*S« 105.7 (l. 34), λαλ�σ�μεν (fort. λαλ�σομεν expect.) τ. πρ4«
ε/ρ�νην 120.2, ο6 μ1 δo %γνοS« 125.2 (l. 9), μ1 … %ντιστρατεψ�με*α κα" … μιμ�με*α
125.8, γρ�φ�σι τα'τα 133.26; etiam ubi citatur Vetus Testamentum, e.g. ποι�σ�μεν �ν-
*ρ�πον κατ� ε/κ�να 8.1
optativus: ε9η τ4 Zνομα Κψροψ ε6λογημωνον 125.2 (l. 8–9), μ1 γ.ρ � π�ντ�ν δημιοψργ4«
Υε4« κα" προνοητ1« %μφοτωρ�ν αlμασιν %ν*ρ�π�ν %δκ�« :κξψνομων�ν ξαρει (fort.
ξαροι scrib.); μ1 γωνοιτο 125.6 (l. 45), optativus potentialis: τ« �ν διηγ�σαιτο 136.59
(l. 460); sine particula �ν: δωοι 36.1; vide etiam: γαμβρ4ν ο6κ :ποησα«, κα" π$« �ν φλον
%λη*� ποι�σει«; 109.2

negatio: μ� videtur esse negatio fere omnium excepto indicativo, e.g.: μ1 τονψν y« %*�νατοι κα"
�*εοι κατ� %λλ�λ�ν %ντιστρατεψ�με*α κα" τ4ν :κ δαιμ�ν�ν κατ. τ$ν %ν*ρ�π�ν π�λεμον
:κ φ*�νοψ μιμ�με*α 125.8, μ1 περιγεν�μενο« προβ�λλεται 86.1, μ�τε τμημ� μοι δο&«, μ�τε
%E�μα ποι�σα« 130.36, μ1 δεξ*ε"« οgν :κε�σε � Κ�νσταντ�νο« 135.5, μ1 :νεγκ�ντε« 135.17,
y« μηδoν δειν4ν πεσεσ*αι bποπτε&οντε« 130.23, παρεγγψ�μωνη μηδαμ$« στ�σιν τιν. :ν-
νο�σαι 136.2, παραγγωλλοντα κα" μηδoν :ναντον βοψλε&σασ*αι 136.2; vide autem etiam
μ1 γ.ρ � π�ντ�ν δημιοψργ4« Υε4« κα" προνοητ1« %μφοτωρ�ν αlμασιν %ν*ρ�π�ν %δκ�«
:κξψνομων�ν ξαρει (fort. ξαροι scrib.); μ1 γωνοιτο 125.6 (l. 45); cf. ad hoc ο6ξ" Μοψξο&μετ,
� προφ�τη« σοψ, παρ�γγειλεν Ξριστιαν4ν y« %δελφ4ν Iξειν κα" λωγειν; 125.6 (l. 42–43)

nomina propria: saepe indeclinabilia sunt, vide s.v. nominum formae
nominativus absolutus sive pendens, e.g.: = *εα δκη το&τοψ« μετελ*ο'σα :π�λ*ε κατ� α6τ$ν

Πομπ�ιο« 47.9 (l. 46), = δo :ν !πποδρομ] δεη*ε�σα το' βασιλω�« :ρ�τη*ε�σ� τε κα"
ε/πο'σα τ1ν %πε*ειαν το' πραιποστοψ, :κωλεψσε [� βασιλε&«] 92.4, δεξ*ε«, y« I*ο« τ.
δ$ρα προσενεγκ�ν, το' *ψσιαστηροψ :κστ�ναι το'τον :κωλεψσεν �Αμβρ�σιο« 95.10, � δo
Φιλιππικ4« … Ψλκ&σα« εϊνοιαν … το'τον ε6φ�μησαν ε/« βασιλωα 117.5, � δo … IδοEεν
α6τK 118.3, δι�περ %ναγκασ*ωντε« ο! τ�« π�λε�« κα" δ$ρα πλε�στα δ�ντε«, %ναλαβ�με-
νοι το&τοψ« ε/ρ�νην :ποησαν κα" %νεξ�ρησαν ο! 5Αραβε« 124.5, τραπε"« Μιξα1λ κα"
Λω�ν � �Αρμωνη« τψρανν�σα« α6τ4ν κα" βασιλε&σα«, :λ*(ν Zπι*εν α6το' Κρο'μο« πε-
ριεκ&κλ�σε τ1ν π�λιν 131.9; cf. αm« ξρ�μενο τινε« � Ιοψδα�οι δακτ&λι�ν τινα Iξοντα
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σφραγ�δα κα" fζαν, :E �ν bπωδειEεν Σολομ�ν, :ν τS fιν" τι*ωντε« το' π�σξοντο«
eσφραιν�μενον τ4 δαιμ�νιον :Eωλκεσ*αι 40.5, Α6ρηλιαν�« τι«, cν vτακοψστ1ν Iσξεν,
%ναφωροντα α6τK π�ντα τ. γεν�μενα κα" λεγ�μενα, %πειλη*ε« ποτε παρ� α6το' δι� τινα
α/ταν κα" φοβη*ε"« :μιμ�σατο τ1ν ξε�ρα το' βασιλω�« :ν γραφS ποιησ�μενο« eνομασα«
δψναστ$ν 82.2

nominum formae: dat. σκ�τ8 1.3, ’ nστ�σπε� 46.3 (cf. ’ nστ�σποψ 46.6), Υεω 47.9 (l. 44), Κ�ν-
σταν 89.2 (etiam 111.2, 112.5), dat. Ο6�λj 92.8, Α6γοψστωαν 104.10, gen. Κ�νστα 113.1,
νοG 124.11 (l. 73), κψρο' 133.38
indeclinabilia etc.: (πρ�τ)ασηκρ�τι« (136.4); Σψμε�ν (34.3, 133.15–21; sed Σψμε$νο« 131.11
(l. 84), Σψμε$να 135.28 (l. 224)) et (alia) varia nomina Veteris Testamenti; vide etiam: Φαρα$
(35.4, 42.16); cf. τρε�« (dat.) 34.3; :γκρατ�« 135.3 (vide autem 104.11 (l. 56) :γκρατ�)

optativus obliquus (pro indicativo sive coniunctivo), e.g.: lνα :ν τS παλιγγενεσ] … το[« μoν
δικαοψ« φ�τσει …, το[« δo %δκοψ«, ε9 γε προσεγγσοιεν, καταφλωEει 21.3, ε/π�ντο«T lνα
μ1 �λλαι πειν$σαι αlματο« :πωλ*οιεν 51.4, προστ�Eαντο« … :κδιδ�σκειν, y« �ν δια-
γελKτο 86.5, κατεσκε&ασεν … βροντ1ν δι. μηξαν�« γνεσ*αι κα" βρωξειν, @ταν *ελ�σειεν
109.9 (l. 79–80), βοησ�ση«, y« %δικο�το 130.11, π$« %νωλ*οιεν διαλογιζομων�ν 130.40,
οlτινε« ε_εν, ε/πε�ν 136.65, πολλ. παρ�νει τK βασιλε� τ$ν παδ�ν :πιμελε�σ*αι … μ�πο-
τε κα" α6τ4« π�*οι 136.84 (etiam 92.3 (γεν�σοιτο), 116.3 (l. 8) (%πολ�χοιτο), 135.24 (δωοι),
136.64 (ε9η), 136.65 (ε_εν) etc.)

particularum positio: λοιπ�ν in apodosi 4.2 (cf. 16.4); δω in apodosi: cν :πιζητ�σα« � βασιλε[«
μετ. τα'τα κα" εbρ(ν κα" γν�ρσα« (πολλο" γ.ρ Iλεγον τK βασιλε�, @τι :γ� ε/μι), � δo
τ1ν τιμ1ν %φε"« τ�πον βασιλικ4ν �τ�σατο 132.7 (etiam 25.3, 50.6 (l. 37), 133.26); οgν in
apodosi: τ1ν δo βασιλεαν α6το' κρατ�σαντο« τρ�π8, οl8 προερηται, προσ�λ*ον οgν
α6τK 121.6 (etiam 22.2 (:ζ�λ�σεν οgν)); praeterea de positione particulae δω: μετ� ο6 πολ[ δo
135.16, 136.4; cf. κα" … δo 36.8, ubi δo particula delenda videtur esse

phonetica:
accentus: eκταετ� 42.7, eκταετ�« 42.15 (l. 62) (45.8 Ψβδομηκονταωτη« ms. Ab (cf. etiam
45.12, 46.2)), ζ�ν�ν 88.7, μαργαρτ�ν 86.2, μεμβρ�ν�ν 88.10, %ποδ�« 105.7 (l. 32) (cf.
:πδο« 130.2), τι*ην�« (sic pro τι*�νη« mss.) 108.2 (l. 10), προδ�τ�ν 133.34, �σ�μεραι
135.2, 136.30, Iνεδρα 136.34; cf. ξαρτιατικ� (ξαρτι�τικα ms. T) 125.13, παραδδοντε«
109.7 (sic ms. T), διδ�σ*αι 113.4 (sic mss. T L)
γν/ν: γιν�σκοντε« 15.5, παραγνεται 88.8, διαγιν�σκεται 131.7 (l. 51), γιν�σκ� 107.8
(l. (59) et 60), 133.7; cf. autem γγνεσ*αι 114.5
-ζ�/-ω� formae confunduntur, e.g. :νεξερησεν 39.6; cf. ε6φημισ*�ναι ((sic mss. m) :
ε6φημη*�ναι mss. T L) 136.50
-ι«/-ιν saepe pro -ιο«/ιον, e.g. Βαρδ�νη« 117.5, κιττατ�ριν (κιττατ�ριον var. mss.) 119.3,
Δππην 122.3 (l. 63), κ&ριν 123.4 (l. 25), σψστημ�την 132.4, ζPδοψ 132.4 (ζKδα 102.9,
ζPδοι« 134.6), Ταψρομωνιν 133.34, Καλοκ&ριν 136.47 (l. 352–53); cf. �Αμ�ριον 122.3 (l. 34)
(%μ�ριν ms. T), μ�διον 122.3 (l. 48) (μ�δην ms. T)
κτ/τ: Iμπρατον 131.20 (l. 165)
ν*/*: σψμπε*ερ�« 135.30 (l. 245), 136.48 (l. 367) (cf. autem 133.54 σψμπεν*ερ�ν vel σψμπε-
*ερ�ν); cf. βαρη*ε« 105.7 (l. 27), 135.13 (l. 97) (var. mss. βαρψν*ε«); cf. πλατψν*ωντε« (πλα-
τψ*ωντε« ms. T)) 113.6 (l. 48–49)
ξρψσοξεοψ 130.9 (fort. expect. ξρψσοξοεοψ, vide ed.)

praepositiones (de praepositionibus secundariis singulis vide tabulam infra): %π� et :κ numquam
hoc in textu c. acc. usurpantur

praesens de futuro tempore, e.g.: :ν τS παλιγγενεσ], @τε κα" � �ν*ρ�πο« αg*ι« ο/κ�τ�ρ γνεται
το' παραδεσοψ 21.3; saepe invenitur in orat. recta, e.g.: διαδωξεται 101.3, πληρο'ται
114.6, :κπορ*ε�« 130.33 (l. 240), :κδι�κ� 131.20 (l. 166), αϊριον … κατακ�πτεται 131.36

praesens historicum, e.g.: IEψπνοι δo γεν�μενοι ο! α6τ�δελφοι �ρ$σιν bπνο'ντα :ν =λ8 Μαρ-
κιαν�ν 98.5, βοψλ1ν ποιησ�μενοι … καταλαμβ�νοψσιν Κ�νσταντ�νον ε6φημο'ντε« y«
βασιλωα 135.4
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pronomina:
σφ$ν 129.7
demonstrativa α6τ�« et οYτο« nonnumquam sine articulo usurpantur, e.g.: α6τ4ν ’nπ�τιον
104.5, οYτο« �ΑλωEανδρο« 134.3 (cf. 80.2, 91.1)
Ψαψτ�ν pro σεαψτ�ν usurpatur: �ρ\« Ψαψτ�ν, � Ισοκ�σιε 99.8, Iξε το[« π�ντα« y« Ψαψτ�ν
105.7 (l. 35)

sententiae condicionales:
irrealis (in praeterito sive praesenti tempore): τ.« κατ. σο' μοι μηνψ*εσα« :πιβοψλ�«, αm« ε/
σψναπ�ξ*ην, %κ�λ&τ�« ε_ξον το' %νελε�ν σε 125.3, ε/ μ1 τK σK πατρ" σψνηγ�νισ�με*α,
βασιλε', ο6κ �ν α6τ4« ν'ν sρEα« 130.7, ε/ μ1 … :μην&*η μοι, ο6κ �ν :ν το�« ζ$σιν sμην
131.41, πολλο[« �ν τ$ν :ν τωλει τ�τε %νηλε$« κα" %ναιτ�« ο! λεγ�μενοι οYτοι :πτροποι
%πωκτειναν, ε/ μ� τινε« τ$ν δικαστ$ν το&τοψ« τ�« %δκοψ �ρμ�« %νεξατισαν 135.9
(l. 62–64), τα&την παρωλαβεν �ν, ε/ μ1 νοσ�σα« :τελε&τησεν 135.17, το'το �ν :πεπ�ν*ει,
ε/ μ1 … %νετρ�πη 135.22; cf. ε9*ε μ1 iπν�σα« … μ�τε Zνειρον :*ε�σ� 112.3 (l. 20–21), ε9*ε
μηδ�λ�« :κ�*ισα 124.7
eventualis (ubi invenies vicissitudinem formarum :�ν et ε/): (c. coniunctivo) δωEαι το'το, κα"
ε/ μoν καλ$« �ρξ�, bπoρ :μο', ε/ δo μ�, κατ� :μο' α6τK ξρ�σαι 62.1, :.ν =ττη*S cν προ-
β�λλομαι Πωρσην ε/« τ4 μονομαξ�σαιT ε/ δo =ττη*S κτλ. 97.5 (l. 26), ε/ βασιλε&σει«, τ =μ�ν
ξαρσj; 98.5, =γο&μενο« ε_ναι ο6 κα*εκτ1ν ’Ρ�μαοι«, ε/ τ4ν βασιλωα ’Ρ�μα�ν 5Αραβε«
α/ξμ�λ�τον λ�β�σιν 130.30, @περ :.ν μoν ε9π�, %πο*ν�σκ�, ε/ δo μ1 ε9π�, %πο*ν�σκει«
σ& 133.26, ε9 τι �ν %κο&�σι 133.26, ε/ δψνη*$, :λε&σομαι 133.58, :ν οm« �ν δωj, σ&μμαξον
Iξει 135.24; (c. fut. ind.) :�ν μοι τ4ν ψ!4ν το' %μερμοψμν� κα" λα4ν παρωEετε, :Eελ*(ν
bποτ�E� τ1ν ’Ρ�μαναν 130.22; cf. (c. opt. obl.) πολλ. δ$ρα bπισξνο&μενο« α6τK, ε/ τ4ν
� Ιοψστινιαν4ν ζ$ντα, | κ�ν τ1ν κεφαλ1ν α6το', %ποστελαι α6τK 116.3 (l. 12–13),
bποσξ�μενο« α6τK, ε/ :Eωλ*οι …, ε_ναι 130.34; vide etiam sententiam forma irreali: � δo ο6
κατωνεψε το'το γενωσ*αι, ε/ μ1 Υε�δ�ρον γψναικ�δελφον α6το', τ4ν Ζοψφινεζωρ, κα"
Σψμε$να τ4ν ψ!4ν α6το' προεβ�λλοντο Ψταιρει�ρξα« 135.28 (l. 222–24); cf. etiam senten-
tiam obliquam: δ&νασ*αι γ.ρ αg*ι« τ4ν Υε�ν, ε/ βο&λοιτο, μετασκεψ�σαι 33.3
iterativus: c :.ν ε9πj τι«, :Eακο&εται 130.36

sententiae consecutivae (vide etiam tabulam infra s.v. 5στε): c. lνα 130.38 (l. 279–80) (ο6δo �Eιο ε/-
σιν οYτοι, lνα καλο" {σιν), c. κα fort. vi consec. 136.36 (κα" ο! Ξριστιανο" πα&σονται)

superlativus: nonnumquam in comparationibus usurpatur, e.g.: :γρηγορ�τατον κα" ε6νο&στα-
τον κα" πιστ�τατον ο6δωνα τ$ν bπ4 ξε�ρα | ’Ρ�μαν4ν εbρηκ�« 136.6 (l. 42–43); cf. μ�λισ-
τα κ�λλιστον 22.5
superlativus elativus: eρ*οδοE�τατο« 92.7, πιστ�τατο« δo �ν κα" eρ*οδοE�τατο« 136.59
(l. 462); cf. comp. sensu absoluto: τ�ξιον ε/σ�λ*εν ε/« τ4 παλ�τιον 133.22 (l. 151)

variatio de verbo in sing. ad subi. in plur. et vice versa (vide etiam s.v. constructio ad sensum):
καταβεβηκωναι λωγεται ο! �γγελοι :π" τ�« γ�« 24.9; 6 Ομηρο« κα" ’Ησοδο« :γν�ρζετο 40.6
(sic etiam 46.14), :π" το&τοψ προφητε&ει ’ΗσαGα« κα" �Vσηo κα" Μιξαα« 42.11, Πρ�βο« κα"
Φλ�ριαν4« :βασλεψσεν 84.1, :E�λ*ε Λω�ν … κα" � Ι��ννη« … κα" Νικ�λαο« 135.23; cf.
Β�ρδα« 8μα Υεοφ�νει τK Φαλγ�ν8 �ραντε« τ4ν λογο*ωτην σφ�ζοψσιν α6τ4ν κα" μεληδ4ν
κατακ�πτοψσιν 131.20 (l. 176–77), Γρηγορ»« μ�γιστρο«, � το&τοψ πεν*ερ�«, μετ. Λωοντο«,
cν Ξοιροσφ�κτην vν�μαζον, προσωφψγεν 135.8 (cf. 136.27 (l. 204) περιεκ&κλ�σεν (-αν))
summa et pars: φψγS ξρησ�μεναι [= γψν1 κα" α! *ψγατωρε«] … Ψαψτ1ν σ[ν τα�« *ψ-
γατρ�σιν Iρριχε 86.4, κα" :Eελ*�ντε« Iνοπλοι κα" Iφιπποι … bποπλαγι�σα« � �Αρε�βιν-
δο« :σ�κισεν α6τ�ν 97.5 (l. 30–32), :Eελ*(ν [� Λε�ντιο«] … :κ�ρψEαν 114.7, %γαγ�ντε« τ4ν
πατρι�ρξην κα" κα*σαντε« :π" *ρ�νοψ :ν τιμS κα" α6το" κα*εσ*ωντε« Iφη πρ4« τ4ν πα-
τρι�ρξην �Ανδρωα« � δομωστικο« 133. 7, σψγκα*σα« 8μα Νικολ�8 πατρι�ρξj :ποι�σαν-
το τ1ν κατ� α6το' κα*αρεσιν 134.2, Ψστι�σα« … %ν�ρπασαν 137.4; cf. το'τον /δ(ν
Β�ρδα« 8μα Υεοφ�νει τK Φαλγ�ν8 �ραντε« τ4ν λογο*ωτην σφ�ζοψσιν 131.20 (l. 176–77),
σ[ δo μετ. τ$ν σ$ν … bποπτε&οντε« 130.23; cf. καταληφ*ωντε«, Ψκ�τερο« 137.3; cf. etiam
ε/σ�λ*ον δo κα" τ. λεχανα 98.3
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verba dicendi/declarandi: c. inf. sive c. @τι/y«: e.g. c. inf. fut. ε_πεν ε/« Zχιν τK ΔομετιανK τε*ν�Eε-
σ*αι 60.6; de futuro c. inf. aor. (με* � @ρκ�ν φρικτ$ν) :πληροφ�ροψν α6τ4ν μ1 δωEασ*αι
123.3 (l. 11–12), Iλεγε μ1 bποστραφ�ναι 131.34 (l. 320–21); de futuro c. inf. praes. ε_πον
Μαψρκιον α6τ4ν διαδωξεσ*αι 107.6, λωγει« μνημονε&εσ*αι 131.27 (l. 244)

verba iurandi: %ποτε&Eασ*αι :πηγγελατο (%ποτε&Eεσ*αι Bekker Tafel) 92.3, �μοσαν … το'
μ1 δωEασ*αι 123.3 (l. 15–16), bπωσξετο … ποι�σασ*αι 135.24; cf. @ρκ8 βεβαιο'ντε« τ4ν
κασαρα %φ�β�« σψνεEελ*ε�ν 131.34 (l. 318–19)

verba putandi: c. inf., e.g.: μηδoν δειν4ν πεσεσ*αι bποπτε&οντε« 130.23; cf. (de futuro) ο/�μενο«
πε�σαι 121.8 (l. 63)

verba sentiendi: c. part.: ο?« � βασιλε[« Λω�ν βλωπ�ν μ1 eρ*1ν πστιν πρ4« α6τ4ν Iξοντα« 99.1;
c. verb. fin.: μα*�ν, y« … Iφεψγε 133.43

verba timendi: φοβη*ωντε«, μ1 :κδικ�σj 83, IκπληEιν, μ� τι νε�τερσ�ν %φικνε�ται 89.1 (l. 5–6),
φοβο'μαι το'το ποι�σαι, μ�π�« σψμβS μοι *�νατο« κα" νηποψ α6το' Zντο« *ανατ�σε-
τε α6τ4ν 123.3 (l. 10–11), δεδι�τε«, μ1 ε/« %νταρσαν ξ�ρ�σει 135.28 (l. 222), δεδι�«, μ� τι
νε�τερισ*εη 135.29, μ�ποτε κα" α6τ4« π�*οι 136.84; cf. :ρεψν»σ*αι, μ� τι Eιφδιον Iξοψσι
53.2

verborum formae maioris momenti:
coniunctivus aoristi: μηνιS« 105.7 (l. 32); cf. φαγS 13.7
imperativus aoristi: %πωλ*ατε 131.12
indicativi aoristi: ε/σ�Eεν 88.7, %πηγγωλη 119.2, ε/σ�λ*οσαν 136.82
infinitivus praesentis: προσρ&εσ*αι (ut vid. pro προσρε�σ*αι) 136.7
infinitivi aoristi: μετενωγκαι 112.4, διαδρ»σαι 125.7
participia praesentis: φροψρημωνη (var. mss. φροψροψμωνη) 125.7, %ποδεικν&ντ�ν 136.42
(l. 325)
participia aoristi: :πι*εσα« 25.4, μηνιε« 105.7 (l. 32); participia aoristi nonnumquam c. verbo
finito pro tempore posteriore usurpatur, e.g.: προβ�λλεται α6τ4ν μονοστρ�τηγον ε/« τ.
δψτικ. *ωματα τελεψτ�σαντο« α6το' :κε�σε 131.23 (l. 210–11), γ�μα« α6τ�ν, :E z« παιδο-
ποι�σα« �ρρενα πα�δα 133.32, kλ*ε δo κα" Δαμιαν4« %μηρ»« ε/« Στρ�βηλον ν�σον μετ.
πλο�ν πολεμικ$ν κα" πολλ�« τ�« δψν�με�« κα" τα&την παρωλαβεν �ν, ε/ μ1 νοσ�σα«
:τελε&τησεν, bποστρεχ�ντ�ν δι. κεν�« τ$ν �Αγαρην$ν 135.17
formae perfecti et plusquamperfecti saepe inveniuntur, fort. eo quod cum aliis formis, prae-
sertim aoristo, confunduntur; exempla indicativi perfecti: :E�ρισται 60.3, :Eελ�λψ*ε 86.2,
Iσταλκεν 86.5, δωδ�κεν 88.4 (l. 28), �κασι 92.6, δωδ�κεν 133.8, ε9ρηται 136.83 (l. 639), γωγο-
νεν 136.84; participia perfecti: yπλισμωνοι 53.2, κεκοσμημωνο« 76.1, %κηκο�το« 113.6 (l. 38),
}μφιεσμωνο« 130.15, κα*�πλισμωνοψ 136.5 (l. 37), }στοξηκ�το« 136.7, :γκεξαραγμωνοψ
136.57 (l. 448), τε*νε$τα« 136.57 (l. 439), σψμπεφψκ�τε« 136.82; plusquamperfectum (fort.
nonnumquam de anteriore tempore, vide :γεγ�νει 136.60 (l. 478)): :δεδει 60.7, :τε*ν�κει
112.7, ε9*ιστο 130.35, :ληλ&*ει 133.42, καταλωλειπτο 135.1, :στωρητο 136.51 (l. 400),
:κωκτητο 136.59 (l. 459)
futurum exactum sive tertium solum hic invenitur: τε*ν�Eεσ*αι 60.6, τε*ν�Eεται 70.2

%κρδι pro %κρσι sensu collectivo 136.46 [=
cap. 136, § 46 apud Logothetam] (cf. Exod.
10.4)

8μα c. dat. 109.1, 122.3 (l. 60), 130.4, 13,
131.20 (l. 176), 133.22 (l. 142), 134.2,
135.23, 136.49 (l. 375), 51; c. gen. 122.16

�ν particula: deest: vide e.g. s.v. 9τε; additur:
vide e.g. s.v. :�« 4ν

%ν� c. gen. sensu distributivo (cf. Sophocles;
cf. Theoph. 433.1) 103.7; cf. %ν. �μισψ

νομσματο« 107.4 (l. 32), %ν. �ν :λ�μβα-
νον ν�μισμα 136.58

%ναβλ&ζ�/%ναβρ&ζ� 86.3 (%ναβρψσ�ση«
(transitive)), 122.14 (%ναβλ&ζον (intransi-
tive vel transitive))

%ναμεταE& c. gen. 113.4
�νεψ 92.1, 124.5, 135.9 (l. 65); postposit. 121.9

(l. 75) (�ν �νεψ)
(δι)ανογνψμι c. acc. 131.52 (var. mss. c. dat.),

53 (var. mss. c. dat.)
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%πωναντι c. gen. 20.3
%πεναντα« c. gen. 136.79
%π� sensu instrumentali: :πεκ�σμησε τ.«

:κκλησα« %π� τε κειμηλ�ν 105.1; sensu
temporali (%φ� οY) 1.3; cf. %π4 δo τ�« Ψορ-
τ�« 131.35 (l. 321) (= post?)

%ποβ�πτομαι (pro %ποβ�πτ�) 44.9
%ποκταν� 109.13
%ποσξζ� intransitive %πωσξισε τ�« :κκλη-

σα« 77.2, %πωσξισε δo τK πατρι�ρξj
(var. mss. gen.) Πλ�τ�ν, � το' Σακοψ-
δονο« =γο&μενο« 124.18

%ποτ�ττομαι c. acc. 121.8 (65–66); c. dat.
43.4

�τερ c. gen. 88.10
α6το' et Ψαψτο' confunduntur (sive in mss.,

sive de auctore), e.g.: 135.11, 136.54 (το'-
τον οgν :Eαγαγ�ντε« τ�« π�λε�« %πωκει-
ραν μοναξ�ν, bπερορσαντε« :ν τK Ψαψ-
το' προαστ8)

�ξρι« c. gen. 117.2

γρ�φ� c. acc. 122.3 (l. 28–29)

δωξομαι sensu passivo: :δωξ*η 122.14, %πο-
δεξ*ωντε« 136.52, bπεδωξ*η 136.75 (l. 585)

δι� c. gen. instrum. 43.1; c. acc. = neogr. για
97.7, 132.9

δι� + gen. = ~νεκα 25.2, 131.27 (l. 244)
διαφ*ονω� c. acc. 133.60 (l. 406)
δδ�μι c. acc. 131.23 (l. 209); δδ�μι =

δδ�μι πληγ�ν/πλ�ττ� 131.37 (l. 350),
133.36

δκην c. gen. 1.2, 16.2, 88.7
δξα c. gen. 78.1

:�ν pro �ν: c :.ν ε9πj τι«, :Eακο&εται 130.36
:�ν pro ε/ et vice versa: vide supra s.v. sententiae

condicionales
Iγγιστα c. gen. 135.25 (l. 199)
:γκρατ�« sensu passivo (cf. Sophocles) 104.11

(l. 56); cf. sensu activo 89.1 (l. 10), 135.3
ε/ μ� sensu adversativo: μ1 λογσj ψ!4ν Υεο'

ε_ναι τ4ν Ξριστ�ν, cν Iτεκεν = Μαρα, ε/
μ1 χιλ4ν �ν*ρ�πον 122.3 (l. 38–39)

ε_μαι vide sμην
ε/« saepe sensu locali usurpatur, e.g.: ε/«

Μ�χοψ κρ�νην :τελε&τησεν 89.4, %ρκο&-
μενο« ε/« τ. 9δια 125.6 (l. 40–41), ε/« να4ν
Κψροψ τετολμηκ�τε« ποι�σασ*αι τ1ν
%ναρεσιν 130.6 (l. 34–35); saepe autem
etiam de directione, e.g.: Iφψγεν ε/«

Υρdκην 88.2, ε/« Βλαξωρνα« %πελ*�ντο«
130.13 (l. 86); nonnumquam variatio fit ut:
%πεκομσ*η τ4 λεχανον α6το' :ν τK
ναK τ$ν 4γ�ν �Αποστ�λ�ν κα" %πε-
τω*η ε/« τ4 =ρKον 88.8, %ναγαγο'σα δo
τα&τα« :ν τK παλατ8 ε/« τ4ν λεγ�μενον
Μαργαρτην 130.2

ε/« τ� c. inf. usurpatur sensu finali: cν προ-
β�λλομαι Πωρσην ε/« τ4 μονομαξ�σαι
97.5 (l. 26)

:κε�σε saepe sensu locali usurpatur (i. e. non de
directione), e.g.: 128.4, 135.6, 136.61, 74

:κτ�« c. gen. 123.3 (l. 16)
:μβιβ�ζ� intransitive 133.50 (l. 339)
Iμπροσ*εν c. gen. 133.44
:ν saepe, fort. praesertim, de directione usur-

patur, e.g.: I*ετο :ν φψλακS 53.4, :ν τS
Α/γ&πτ8 στελα« 53.6, :ν Ξαζαρ]
φε&γει 116.3 (l. 10), :λ*(ν :ν Σηλψμβρ]
122.18, παρεγωνετο :ν τK �Αμορ8 125.8;
vide autem: :ν τα�« bπ�ρεαι« το' Τα&ροψ
κειμωνην 89.4, kλ*ε πρ4« τ1ν μον1ν ’Ηρα-
κλεοψ :ν τK Καταβ�λ8 125.5 (l. 31–32);
:ν c. dat. etiam saepe invenitur sensu instru-
mentali, e.g.: Iν τε φρον�σει κα" :πιεικε]
κα" %ρετα�« πολλα�« κεκοσμημωνον 63.3,
:ν μεγ�λj δψν�μει 124.5; cf. :ν προφ�σει
135.13 (l. 102)

:νδεκνψμαι 89.3 (c. acc., sine praep. ε/«), 102.7
(c. praep. ε/«), 114.4 (c. praep. ε/«), 89.3
(c. dat., sine praep. ε/«), 121.18 (l. 127)
(c. dat., sine praep. ε/«), 124.18 (c. praep. ε/«)

Iνδο*εν c. gen. 130.13 (l. 87), 131.29, 49,
133.40 (l. 283), 55, 135.17

~νεκα c. gen. 95.10
~νεκεν c. gen. 130.13 (l. 90, 91), 135.29, 136.42

(l. 320), 76
:ντ�« c. gen. 57.2
:ν�πιον c. gen. 123.4 (l. 28), 131.31 (l. 281),

133.9, 43, 44
:Eεψμενζομαι c. dat. 123.2
IE�*εν c. gen. 131.14
:π�ν� c. gen. 88.7, 103.6
:π" τ� c. inf. sensu finali, e.g.: :π" τ4 :Eετ�σαι

133.7, :π" τ4 ποι�σαι 135.18 (etiam
124.24 (l. 168–69), 136.52 etc.)

:π c. acc. etiam: :π" Πα'λον eνομαζομωνj
95.9, :π" τ4 στρ�τεψμα Φ�κ» %σξο-
λοψμωνοψ 133.18

:π c. dat. alio sensu quam locali: :π τε τS
bπο*ωσει τ�« μητρ4« … πε*οψσιν 124.20
(l. 136–37); :π" το&τ8 σψν�νεσε 131.19,
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*αψμασ�ντ�ν π�ντ�ν :π" το&τ8 132.14
(l. 94–95)

:πκλην 124.12 (` :πκλην Μοψσελω), 125.7
(τ4 :πκλην Το'ρκο«), 130.11 (τ4ν :πκλην
Μονομ�ξον), 133.23 (` :πκλην Σιν�πη«),
134.3 ( � Ι�ννην παπ»ν, τ4 :πκλην Λα-
ζ�ρην)

:πιμελωομαι 114.4 (sine praep. ε/«, cf. :ν-
δεκνψμαι)

Ψπτ. Ψπτ� 25.3
Iσ�*εν c. gen. 131.14
:φεμαι c. acc. ut vid. 135.3 (cf. III.3.1.1,

p. 108*)
Iξ� c. inf. de futuro: � βασιλε[« λαβε�ν Iξει

Ψτωραν γψνα�κα κα" =μ»« π�ντα« Iξει
%φανσαι 133.25

~�« c. gen.: 18.2, 95.5, 96.2, 101.2, 102.2, 3
(l. 13), 122.3 (l. 44, 51), 124.14, 19, 125.10
(l. 67), 130.28, 132.7, 136.53 (l. 420); vide
etiam (~�« c. gen. et ~�« c. acc.): ~�« τ$ν
�δε … ~�« τ. 9δια 124.19

~�« �ν pro ~�« 104.16 (διηπ�ρει περ" το&-
τ�ν, ~�« �ν … Iφη), ο6κ ε/σ�ρξετο …,
~�« �ν … δι�λλαEεν 133.22 (l. 155–56)

~�« οY vi coniunctionis 124.11 (l. 80), 14

sμην 105.7 (l. 36), 131.41

*ν�σκ� (i. e. verbum simplex) 62.3, 63.4, 64.2,
122.3 (l. 49), 18

*ψμι�ζ� = *ψμι�� 42.12

lνα: saepe in sententiis finalibus usurpatur (i.e.
adverbialiter), ad quod cf. lνα τ :πιξαρει«
125.8 (etiam 124.8 (l. 46), 132.22), !ν’ ε9π�
130.25; vide autem etiam:
lνα c. inf.: eμ�σαι α6το�«, lνα, ε/ �ρα ε/«
πωρα« Iλ*οι το'το, ε9 τι �ν α/τη*εη παρ�
α6τ$ν, %νψπερ*ωτ�« δο*�ναι α6το�« 121.4
δε�μενο«, lνα μ1 y« !ερωα κολ�σj 124.8
(l. 48), �ρκζ� σε …, lνα πρ$τον ποι�σj«
133.9 (etiam 50.6 (l. 34), 121.6); ubi cf.
neogr. να: βοψλ�« ε/μι :κφψγε�ν κα" :λ*ε�ν
πρ4« σω , κα" lνα δι� :μο' bποτ�Ej« 122.17,
δ�« μοι λ�γον κα" lνα σοι *αρρ�σ�
π�ντα 133.25, lνα ε/σ"ν :γκεκρψμμωνοι
133.26 (non, ut vid., sensu locali), @τι lνα
:λωγE� 133.8 (idem etiam 133.9)

κα: sensu adversativo 54.3; vi consecutiva
λαλ�σ�μεν τ. πρ4« ε/ρ�νην, κα" ποι$
π�ντα 120.2

καταλιμπ�ν� 136.5 (l. 27)
καταφιλω� c. dat. 109.15; cf. c. acc. 130.21
κατεν�πιον c. gen. 133.28
κατεEοψσι�ζ� intransitive: 125.3
κ�τ�*εν c. gen. 131.39 (l. 372)
κοιν�νω� c. dat. 87.2

λ�*ρ] c. gen. 125.7
λωγ� c. acc. 133.61 (l. 425) (ε_πον) (saepe in-

venitur λωγ� c. praep. πρ�« et acc., e.g.
133.8); cf. φημ

λ�γ8 c. gen. 88.10, 132.13

μ� c. acc. 122.3 (l. 36), 133.9
μω pro :μω post praep. 131.40 (l. 380)
μετ� c. dat. 105.7 (l. 34), c. gen. 124.15 (etiam

c. acc. de tempore, e.g. 2.1)
μεταE& c. gen. 1.4, 114.2 (l. 12), 136.48 (l. 373)
μωξρι(«) c. gen. (e.g.) 24.2, 97.10, 117.5,

124.8 (l. 49), 130.16, 29, 32, 131.8, 132.26
(l. 165), 135.6, 10, 136.17, 19, 23, 29, 48, 51,
69

μωξρι« �ν c. coniunct. 136.56

ν�κο« = νκη 122.16

ο_δα c. inf.: �δει Iξειν 106.2 (l. 7) (cf. ο_δα c.
part. 121.18 (l. 133))

�μο�« ut vid. vi coniunctionis comparativae:
τK α6τK δo τρ�π8 … �μο�« 75.1

Zπισ*εν (Zπι*εν 102.8, 131.9) c. gen. 131.10,
133.40 (l. 282), 42, 136.23, 47; etiam adv.
(102.8)

eπσ� c. gen. 135.25 (l. 200)
eρωγομαι c. gen. 130.11, 17; c. dat. 133.25
�ρζ� c. dat. et inf. 133.60 (l. 412)
@ταν c. ind. (φωρει) 92.3
@ταν pro @τε (*ελ�σειεν) 109.9 (l. 80)
@τε pro @ταν (c. ind.) 133.43
eφελ� (fort.) sensu modali 122.4 (l. 73)

π�ντ�ν (πασ$ν mss. C F1) c. subst. fem.
(π�ντ�ν τ$ν :κκλησι$ν) 121.2

παραινω� c. acc. 131.28 (l. 248) (παρ�νεσεν
α6τ4ν %ποσξωσ*αι)

πε*� c. dat. 124.20 (l. 137)
ππτ�: :πτ�*η 102.8, καταπτ�*�ναι

103.6, πτ�*ωντα 121.18 (l. 133)
πλησον c. gen. 89.4, 9, 127.4 (ε/« τ4 πλησον

τ�« π�λε�« νησον), 130.23, 133.33, 135.3,
136.25, 29, 61, 72; etiam ut adv., e.g. 135.25
(l. 199)
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πο�ο« (fort.) = τ« (πο�ο« γ�ρ σοι προφ�τη«
*ε�ο« τα'τα ποιε�ν :δδαEεν) 125.8

πολεμω� c. acc. 32.2
πολλK ut adverbium usurpatur (= πολ&) 11.2
π�ρρ�*εν c. gen. 130.21
πρν ut adverbium usurpatur 50.1
πρ�« c. acc. de directione 125.7
πρ4« τ� c. inf. usurpatur sensu finali, e.g.:

:φιεμωνη« τ�« %ρξ�« πρ4« τ4 μιση*�ναι
α6τ�ν 124.18, πρ4« τ4 καταπολεμ�σαι
κα" %φανσαι 135.18; sensu finali sive con-
secutivo :κτψφλο'σιν α6τ4ν … πρ4« τ4
τε*ν�ναι 124.20 (l. 140–41)

πρ�ην c. gen. 16.4
πρ�τ�« 32.2

σ&ν c. dat., e.g.: 101.1, 122.17, c. gen.: 101.1,
122.11 (l. 129); vide σ[ν τK πλ�*ει κα" το'
:π�ρξοψ 95.10

σ&νεγγψ« c. dat. 130.28
σψνεψφρανομαι c. praep. :ν 131.14

τωτρασιν pro τωσσαρσιν 46.3
τ�μερον 122.13 (etiam σ�μερον, vide 125.2

(l. 6), 136.36)
τιμ�� c. dat. 105.7 (l. 30)
τρτον = τ4 τρτον (?) 89.2; cf. 45.8 (»ter«)

iπερ*εν c. gen. 122.11 (l. 120)
bπ� + gen. pro acc. το[« bπ� α6τ$ν ξρισ-

τιανζειν %δε$« κα" %κ�λ&τ�« :πωτρεπε
87.2, τ�« bπ4 ’Ρ�μα�ν γ�« 87.3

bποκ�τ� c. gen. 131.39 (l. 371)
bποκ�τ�*εν c. gen. 136.79

φ*�ν� c. inf. 32.5
φ*ονω� c. acc. pers. 124.23

ξ�ρ« c. gen. 21.4 (π�νοψ ξ�ρ«)

� c. gen. 114.1 (� τ�« %νοα«), 122.2 (l. 19) (�
τ�« βλασφημα«)

y« ut praep. c. acc. pers. 136.48 (l. 370), 59;
ad inf. σημε�ον y« διαλψ*�ναι 63.2, y«
πληρ�*�ναι :π� α6τK τ4 το' χαλμο'
λ�γιον 128.4; cf. λωγ� y« c. inf. 102.10

y« �ν vi coniunctionis finalis 135.24
y« @τι 133.40 (l. 278) (abundantia particula-

rum)
xσπερ postposit. 9.1 (βασιλε[« xσπερ)
xστε pro xσπερ (?) 132.13
xστε c. inf. sensu consecutivo (etiam y«, e.g.

y« το[« �ρ$ντα« νομζειν ε_ναι σψντω-
λειαν 122.12): xστε … :γξαρ�Eαι 104.11
(l. 58–59), γεν�μενοι, κα" τοσο'τοι, xστε
135.6; cf. Στωφανον σακελλ�ριον α6το'
κα" πρ�τεψνο'ξον, α!μοβ�ρον Zντα κα"
%πην�, α/κζοντα %νηλε$« το[« :ργο-
λ�βοψ« (post :ργολ�βοψ« add. κα" τοσο'-
τον %πην� mss. P H K), y« κα" τ1ν
μητωρα το' βασιλω�« τψπτ�σαι 114.4; cf.
etiam: @ρκοψ«, xστε 135.28 (l. 229),
@περ … ε9�*ε γνεσ*αι, xστε 136.58,
βοψλ�ν, xστε 137.6
c. inf. sensu finali: %νωρξεται ε/« Σκιμα …,
xστε καταστ�ναι bπ� α6τ$ν βασιλε&«
43.2, διαπερ»σαι το&τοψ« κατ.
Βοψλγ�ρ�ν, xστε σψμμαξ�σαι 135.21
(etiam 104.15 (l. 86), 136.7)
c. indic. sensu consecutivo: xστε …
:E�νεγκαν 135.22, xστε … σψνεφ�νησαν
135.28 (230–31)
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Index locorum

A) Sacrae Scripturae

Genesis [cap. et § apud Logothetam]
1.1–5 cap. 1
1.1 1.1
1.3 1.2
1.6–8 cap. 2
1.9–10 cap. 3
1.11–13 cap. 4
1.14–19 cap. 5
1.20–23 cap. 6
1.24–25 cap. 7
1.26 8.1
1.27 20.1
2.2–3 9.3
2.8 11.1
2.8–9 10.2
2.15 11.1
2.16–17 13.7
2.18 13.1
2.19 11.3
2.19–20 cap. 12
2.21–22 13.2
2.22 13.4
2.23 13.5
2.25 13.6
3.1 15.2
3.1–3 15.3
3.4–7 15.5
3.6 16.1
3.7 16.3, 17.1
3.8 17.2
3.9–10 17.3
3.11–19 18.1–2, 19
3.21–22 18.3
3.23–24 20.3
3.24 cap. 21
4.1–15 22–23
4.3 22.3
4.15 23.2
4.17 23.3
4.17–18 24.8
4.17–22 24.1
4.25 24.3
4.26 24.5

5.1 20.1
5.3–5 24.3
5.6 24.5
5.9–24 24.8
5.21 24.8
5.25 24.10
5.25–32 24.10
5.28 24.10
5.32 24.10
6.4 24.11
6–9 cap. 25
9.4 7.3
10.6 37.3
11.1–9 26.5–8
11.10 26.1
11.12–13 26.2
11.14 .26.4
11.16 27.1
11.18–19 27.1
11.20 32.2
11.22 32.3
11.24 32.4
11.26 32.5
11.27–29 32.5
11.28 33.2
11.31 33.2
12.1 33.4
12.4–5 33.4
14.18 36.5
16.15–16 33.6
19.24–25 33.7
21.2–3 33.6
21.31 33.8
22.1–14 34.1
25.1–4 35.5
25.19–26 34.1
28–33 34.2–4
34 34.5
35.1–7 (–15) 34.6
35.16–19 34.5

Exodus
1.8–22 35.1
2.2–5 35.4
2.21 35.5
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6.16–20 35.2
12.40 36.4

Leviticus
17.11 7.2

Deuteronomium
12.23 7.2
28.7.4 131.36

Iosue
1.2 (etc.) 36.8

Iudices
1.1–3 (etc.) 37.1
3.7–8 37.2
3.12–16 37.4
4.1–6 37.5
6.1–2 37.6
6.11–10.3 37.6
10.6–8 37.7
11.1 37.7
12.7 37.7
12.8–9 37.8
12.11 37.9
12.13–14 37.9
13.1 37.10
13.24–cap. 16 37.10

Regnorum
I.7.1 37.13
I.8–10 38.1
I.11.12 130.3
I.14.50–51 38.3
I.16.22sqq. 39.1
I.18.26–27 39.4
I.30.7 39.2
III.1.10–11 40.3
III.1.22–45 40.3
III.2.11 39.3
III.2.35 40.3
III.4.4 40.3
III.6 40.2
III.11.26 43.4
III.11.29–39 40.3
III.11.42 40.1
III.11.43 40.4
III.11.43–12.1 43.2
III.12.3–21 43.3
III.12.15 40.3
III.12.17–21 41.1
III.12.21 41.2

III.12.22 40.3
III.12.28–29 41.3
III.13.1–30 41.4
III.14.2–18 40.3
III.14.20 44.1
III.14.25–26 44.1
III.15.1–2 42.1
III.15.9–10 42.2
III.15.23 42.2
III.15.24 42.3
III.15.25 44.2
III.15.27.28 44.3
III.15.33 44.3
III.16.7 44.3
III.16.8–10 44.4
III.16.16–18 44.5–6
III.16.21 44.5–6
III.16.29 44.7
III.16.31 44.7
III.16.34 44.7
III.17.1sqq. 42.3
III.18.4 44.7
III.19.16 44.7
III.22.9sqq. 42.3
III.22.20–24 42.3
III.22.40 44.8
III.22.52 44.8
III.22.42 42.3
III.22.51 42.4
IV.1.17 44.9
IV.2.1–14 44–9
IV.3.1 44.9
IV.3.1–2 42.4
IV.6.24–29 44.9
IV.8.18 42.4
IV.8.26 42.5
IV.9.1–8 44.10
IV.9.24 42.5
IV.9.24 44.10
IV.9.33–36 44.10
IV.10.6–8 44.10
IV.10.11 42.4
IV.10.19–28 44.10
IV.10.36 44.10
IV.11.1 42.6
IV.11.4–20 42.7
IV.12.1–3 42.7
IV.13.1 44.11
IV.13.10 44.12
IV.14.1–2 42.8
IV.14.23 44.13
IV.15.1–5 42.9
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IV.15.8 44.14
IV.15.10 44.15
IV.15.14 44.16
IV.15.23 44.17
IV.15.25 44.18
IV.15.27 44.18
IV.15.29 44.18
IV.15.30 44.19
IV.15.32.33 42.10
IV.16–17 44.16
IV.16.1–2 42.11
IV.16.10sqq. 42.11
IV.17.1 44.19
IV.17.3sqq. 44.19
IV.17.24–28 44.19
IV.17.34 44.19
IV.18.1–3 42.12
IV.18.4 42.12
IV.18.9–11 42.12
IV.21.1–2 42.13
IV.21.18–19 42.14
IV.21.26–22.1 42.15
IV.22.8sqq. 42.15
IV.22.14 42.15
IV.23.16–25 42.15
IV.23.29–34 42.16
IV.23.36 42.17
IV.24.1sqq. 42.17
IV.24.10–16 42.18
IV.24.17 42.19
IV.24.18 45.6
IV.25.1–11 45.3
IV.25.1sqq. 45.8
IV.25.23.25 45.4

Paralipomenon
II.9.31–10.1 43.2
II.10.3–19 43.3
II.29.1–2 42.12
II.33.1–2 42.13
II.33.20–21 42.14
II.33.25–34.1 42.15
II.34.14sqq. 42.15
II.34.22sqq. 42.15
II.34.33 42.15
II.35.1–19 42.15
II.36.1–5 42.16
II.36.6 42.17
II.36.11 45.6
II.36.13 42.19
II.36.10–20 45.8

Esdras
I.1.2–4 46.2
I.2.2 46.2
I.3.8–6.15 46.3
I.3.8 46.2
I.4.7sqq. 46.4
I.6.14 46.2
I.7 46.9
II.8.2–18 46.9

Iudith
14.3.5 131.36

Isaias
1.2 137.5
14.29 122.1

Zacharias
11.2 104.9
13.2 121.8

Psalmi
29(30).6 128.12
32(33).16 129.4
44(45).5 130.13
73(74).3–4 133.38
90(91).13 117.2
103(104).2 2.2 (cf. 1.2)

Daniel
1.1–6 45.8
2.16–45 45.6
4.5–24 45.6
5.3–6.1 45.11
6.16–23 45.13
9.24sqq. 45.13

Lepte Genesis
1.5
8.4 (?)
22.2
26.5 (vide app.)

Matthaeus
13.25 131.35

Lucas
cap. 2 50.8

Acta Apostolorum
8.5–13 52.4
12.1–17 53.4
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12.21–23 53.7
12.23 132.2

Epistula ad Hebraeos (Hb.)
1.3 8.3

B) Aliorum operum

Anthologia Palatina
10.73 135.30

Arethas, Scholia (Arethae) in Lucianum
22.19.1–2 37.5

Basilius Magnus
Adversus Eunomium

29, p. 760.23–24 11.2
Homiliae in Hexaemeron

4.12 5.5

Callimachus
vide Eustathium

Cedrenus, Georgius, ed. Bekker
I.449.22–450.1 72.2
I.684.13–15 125.3
II.20 124.1

Chronicon Paschale, ed. Dindorf
46.9–47.6 30.3
48.9–49.5 30.1–2
52.9–11 27.4
52.11–53.15 cap. 29
53.17–19 27.4
55.10–13 27.4
56.3–5 27.4
56.7–11 28.1
64.13–18 26.5
68.1–11 28.4
69.5–7 28.4
74.6–9 36.7
430.18–431.3 51.2
431.11–12 51.3
431.13–14 52.1
431.16–18 52.4
432.4–8 51.2
432.12–15 53.6
432.19–21 52.3
433.2 53.1
435.10–13 53.4
437.3–4 54.4–5

459.13–16 54.3
459.14–15 51.2
459.16 55.1
459.16–17 57.1
459.17 56.1
460.1 57.1
460.1–2 56.1
460.4–5 58.1
460.11–13 54.6
461.11sqq. 54.6
617.18–21 104.1
618.20–22 104.3
620.3–629.6 104.5

Cramer, Anecdota Parisina
II.112.19 104.5

De Cerimoniis, ed. Reiske
II.44 133.52–53

Demetrius (apud Eusebium)
35.5

Dio Cassius
58.28.5 51.1
69.18 63.3
80.16.7 72.2

Epiphanius, Adversus haereses
2.449.10–12 19.1
2.452.1–4 19.1
(in Chronico Paschali) 27.4

Euripides, Medea
28–29 131.21

Eusebius, Historia Ecclesiastica,
ed. Schwartz/Mommsen

II.1 53.4
II.1.10–11 52.4
II.2 51.2
II.4 53.4
II.4.1 51.1
II.10 53.7
II.16.1 53.6
II.19–20.5 60.8
II.22.1sqq. 54.4–5
II.23 54.6
II.25.5 54.5
II.26.1–3 62.4
II.28 62.4
II.48.2–19 48.2
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II.58.17sqq. 48.2
II.114.13–20 52.4
II.122.23–124.2 51.2
II.132.17–140.2 53.5
II.171.16 51.1
II.177.11 52.1
III.33.3 62.4
IV.7.3sqq. 63.5
V.5 65.3
V.11.1 66.3
V.12.1 66.2
VI.14.6–7 53.6
VI.17 67.2
VI.19.2sqq. 67.2
VI.21.3–4 73.3
VII.31 82.3
VIII.13.12sqq. 87.2
IX.2–3 86.5
IX.4–5 86.5

Eustathius, Commentarii ad Homeri
Odysseam

I.390.6–7 37.5

Excerpta de virtutibus et vitiis, ed. Büttner-
Wobst/Roos

I.154.8–14 97.11

(Ioseph) Genesius, ed. Lesmüller-Werner/
Thurn

I.2 127.3
I.4 128.3
I.5 127.4
I.17 128.10
I.18 128.10
I.19 128.10–11
1.20 128.11
I.21 128.12–13
I.22 128.4
II.3 128.4
II.4 129.4
II.5 129.4
II.8 129.4
II.10 129.5
II.14 129.2
III.1 130.6
III.3 130.8
III.7 130.43
III.8 130.28
III.9 130.15
III.9 130.27
III.10 130.17

III.11 130.23–24
III.13 130.32–33
III.15 130.26
III.17 130.19–22
III.19 130.7
IV.2–4 131.2
IV.7 131.18
IV.8 131.5
IV.9 131.19–20
IV.10 131.20
IV.11 131.21
IV.12 131.23–24
IV.13 131.24
IV.15 131.26
IV.16 131.25
IV.18 131.28
IV.19 131.46
IV.23 131.35
IV.24 131.8–16
IV.25 131.14
IV.26 131.7
IV.26 131.15–16
IV.27 131.39–40
IV.31 132.7
IV.32 132.20
IV.33 132.12
IV.34 132.15
IV.41 132.12
IV.41 132.14
IV.42 132.1
IV.42 132.27

Georgius Monachus, ed. de Boor
6.1–2 20.1
6.2–8.23 22–23
7.8sqq. 22.6
7.11–16 22.3
8.5–8 24.2
8.9sqq. 23.2
8.18–23 23.2
10.5–24 24.6–7
11.2–5 26.5–8
11.17–12.8 28.2
12.10–13.2 28.3
13.4–10 28.4
23.21–22 42.13
25.14–39.10 46.18–19
39.12–20 47.2–11
43.13–15 24.3
43.16–18 24.4
43.20 24.5
44.18 24.8
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44.22 24.8
45.4 24.8
45.8 24.8
45.12 24.8
45.16 24.10
45.20–26 24.10
47.7–8 24.10
47.8–51.10 cap. 25
51.12–13 26.1
51.20 26.2
52.2 26.4
52.6–7 27.1
52.7–54.6 26.5–8
54.8–9 27.1
54.11–17 27.2
55.4–19 27.3–28.2
55.19–56.7 cap. 29
56.7–18 30.1–2
57.1–5 cap. 31
57.5–6 cap. 31
57.11 32.2
57.15 32.3
57.17sqq. 32.3
92.14 32.4
92.18–19 32.5
93.12sqq. 33.1–4
94.16–17 33.4
100.15sqq. 33.6
105.1–6 33.7
107.18–20 33.6
112.5 34.1
112.9 34.8
112.11–113.19 34.2–7
113.20–114.17 34.8
114.8–115.6 35.2
115.7–116.7 35.4–36.7
115.7–20 36.6
142.22–143.18 36.8
145.22–147.9 37.1–5
147.11–151.7 37.6
151.9–11 37.7
151.13 37.8
151.15–17 37.9
151.19–153.11 37.10
153.13–159.15 37.11
159.17–165.13 37.12
165.15–16 37.13
165.16–166.4 38.1
166.7 38.3
166.7sqq. 39.1
172.13–14 39.3
188.23–189.4 48.3–4

189.6–7 40.1
189.7–197.17 40.2
199.18–200.3 40.5
205.9 40.6
212.7–8 40.4
212.7–24 cap. 41
213.2–5 42.1
213.8–12 42.2
213.14–16 42.3
215.8–11 42.4
215.13–15 42.5
215.7–216.2 42.6
216.3–218.8 42.7
216.22–23 42.8
218.10–16 42.8
220.6–221.16 42.9
221.18–20 42.10
221.22–24 42.11
222.2–4 42.12
222.4–8 42.12
222.9 42.11
222.10 42.12
222.10–12 42.12
235.10–236.6 42.13
239.17–19 42.14
241.17–19 42.15
243.22–244.2 42.15
244.4–20 42.16
244.22–245.15 42.17
245.17sqq. 42.18
246.10sqq. 42.19
250.19–251.9 42.20
251.12–17 44.1
252.6–8 44.2
252.10–12 44.3
252.14–16 44.4
252.18–20 44.5–6
252.22sqq. 44.7
256.8–11 44.8
256.13–15 44.9
256.17sqq. 44.9
260.2–21 44.10
261.2–4 44.11
261.6–7 44.12
261.8–10 44.11
261.20–22 44.13
261.24–262.2 44.14
262.4–6 44.15
262.8–10 44.16
262.12–14 44.17
262.16–18 44.18
262.22sqq. 44.19
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264.10–16 44.20
264.19–269.6 45.9
269.8–9 45.10
270.4sqq. 45.11
271.5–6 45.11
271.29–272.1 45.12
272.17–273.3 45.12
273.5–9 46.1
274.10–14 46.2
274.14–18 46.3
274.20–21 46.4
276.16–17 46.5
276.19sqq. 46.6
284.6 46.8
284.8–9 46.9
284.17–18 46.11–17
284.17–21 47.1
284.18–20 46.18–19
284.21–285.7 45.9–46.17
285.2 46.7
285.9sqq. 47.2–11
286.14–25 46.18–19
293.3–6 49.1
293.9–18 48.1
293.9–15 49.1
293.20–294.3 50.1
294.3–6 50.2
294.15–17 50.3
299.22sqq. 50.8
308.9–14 50.11
308.14–16 53.7
311.15–16 51.1
318.21–319.15 51.4
319.18–320.8 51.2
323.6 51.1, 52.1
324.1–5 52.1
324.8–11 52.3
326.19 53.1
326.19–21 53.3
326.21 53.4
326.21–327.3 53.5
327.12–19 53.6
364.13 54.1
364.14sqq. 53.5
376.8–377.14 54.5
378.1–379.10 54.6
381.19sqq. 54.3
382.1 54.2
382.2–3 58.1
382.11 55.1
382.13 56.1
382.14 56.2

382.16 57.1
382.16–17 57.2
383.3–5 58.2
383.13sqq. 58.4
437.4–5 59.1
437.5–9 59.2
437.9–438.4 59.3
443.18–19 60.1
444.1–6 60.2
444.12–21 60.4
447.2 61.1
447.2–4 61.1
447.9–11 61.1
450.6 62.1
450.6–11 62.1
450.11–12 62.4
450.11–14 62.4
450.16–17 63.1
450.17 63.4
450.17–451.4 63.2
451.4–5 63.2
451.5–8 63.5
451.10 64.1
451.17–18 65.1
452.2–3 66.1
452.8–10 67.1
452.12–14 cap. 68
452.16 69.1
452.16–18 69.5
452.18–20 69.3
459.25–460.2 70.1
460.8 71.1
460.12 71.2
460.14–15 73.1
460.15–16 73.2
460.21 74.1
460.22 74.2
461.2–3 75.1
465.8–10 76.1
465.10 76.3
466.20–21 77.1
467.4–5 77.2
467.7–8 79.1
467.15 81.1
467.19–20 82.1
467.20–468.1 82.3
476.10–11 cap. 83
476.10–14 cap. 84
476.19–477.7 cap. 85
477.9–10 86.1
477.10–11 86.1
478.1–5 86.4



412 Index locorum

481.18–19 86.3
481.21–482.2 87.1
490.6–11 87.3
490.11–12 87.4
499.8–10 88.12
499.16–500.4 88.12
500.4–9 88.7
501.2–4 88.10
501.15–16 87.4
502.11–15 88.13
509.3–9 87.6
523.3–12 88.9
525.11–13 88.1
533.22–23 89.1
535.5–11 89.9
536.4–5 90.4
536.11–13 88.7
539.11–12 90.1
540.6–8 90.2
540.8–16 90.2
544.9–15 90.6
544.9–545.21 90.3
548.14 91.1
548.14–549.9 91.1
549.9–18 91.2
549.18–20 91.3
550.3–5 91.1, 2
550.7 92.1
550.13–19 92.2
551.17–552.1 93.3
552.1–5 92.8
557.7–24 92.8
557.7–24 93.2
557.25–558.2 92.7
558.10–559.6 92.7
559.8–560.1 92.6
561.20 95.1
562.20–25 95.1
567.1–5 95.1
567.1–574.10 95.4
574.11–576.2 95.3
574.11–20 95.8
576.22–580.20 95.10
580.6–20 95.10
580.21–582.14 95.10
582.15–583.4 95.4
592.8–19 95.6, 12
592.17–18 95.1
592.21–22 96.1
592.22–593.1 96.1
593.3–21 96.4
600.11sqq. 96.2

602.1–4 96.4
604.8–9 97.1
604.9–10 97.7
604.12–14 97.6
605.11sqq. 97.4
606.23–607.12 97.5
609.6–610.6 97.1
610.8–18 98.1
610.18–22 98.3
610.22sqq. 97.8
611.5–11 97.11
611.20–612.12 98.2
616.5 99.1
616.7–10 99.2
616.10–15 99.7
617.3–5 99.3
617.5–13 99.2
617.15 cap. 100
617.17–18 101.1
617.18 101.4
617.18–618.9 101.1
619.10–11 102.1
619.11–15 102.5
619.16–620.2 102.2
620.3–621.8 102.3
621.9–19 102.4
622.9–22 102.10
623.22sqq. 102.1
625.3–12 102.7
626.4–5 103.1
626.5–19 103.6
626.19–21 103.7
627.2–3 104.1
627.3–7 104.6
627.8–10 104.6
628.17–24 104.5
629.1–640.27 104.7
641.1–642.22 104.8
643.4–10 104.4
643.20–644.12 104.12
645.1sqq. 104.9
654.16–17 105.1
654.17–19 105.3, 6
656.13 106.1
656.15–16 107.1
656.16–17 107.2
656.17–657.4 107.3
658.18–661.5 107.4–9
661.6–12 107.9
661.13–662.8 107.11
662.10–11 108.1
662.11–14 107.12



Index locorum 413

662.14–663.13 108.2
664.2–5 108.3
664.6–15 108.4
664.13–15 108.4
664.16–665.6 108.5
665.9–14 108.7
665.15–666.13 108.8
667.18–668.4 109.1
668.4–11 109.2
668.12–669.6 109.3
668.12–669.4 109.5
669.7–20 109.4
670.1–9 109.5
670.9–17 109.6
670.12–17 109.6
670.18–671.5 109.7
671.6–14 109.8
671.14–672.14 109.9
672.10–673.8 109.15
673.9–18 109.16
673.20–21 cap. 110
697.9–10 112.1
697.10–12 112.2
697.12sqq. 109.10–14
716.10–717.3 112.3
717.11–23 112.6
717.13–20 112.4
717.23–718.4 112.7
725.13–14 113.1, 9
725.14sqq. 113.7
727.16–728.5 113.3
728.15–729.16 113.6
729.18–19 114.1
729.19–731.3 114.2–4
731.2–15 114.5
731.17–20 114.6–7
731.22 115.1
731.22–732.4 115.2–3
732.3–18 116.3–4
732.4–8 116.5
732.10–11 116.1
732.13sqq. 116.3
732.21sqq. 117.2
733.12–14 117.4
733.14–22 117.5
734.2–3 118.1
734.3–5 118.3
734.7–8 119.1
734.8–9 119.1
734.9–11 119.4
734.11–12 119.5
734.12–14 119.6

734.16 120.1
734.18–735.11 120.2–3
735.13–14 121.1
735.14–737.18 121.2–5
737.20–738.6 121.6
738.10–741.20 121.8
743.1–744.4 121.8–11
744.4–10 121.9
744.11–16 121.18
744.16–18 121.19
744.19sqq. (?) 121.18
744.19–746.6 121.10–12
750.15–751.18 122.1–3
752.12–17 122.5
752.18–753.19 122.4
754.1–755.6 122.7
755.20–757.8 122.8
757.11–18 122.9
758.1–10 122.13
758.11–759.15 122.11
759.19–21 122.12
760.10–17 122.18
765.8–9 123.1
765.11–14 123.9
766.13–16 124.1
766.16–20 124.3
767.5–14 124.5
767.14–18 124.6
767.19–769.11 124.7–10
770.10–20 124.18
770.21–771.7 124.20
771.9–20 124.21
771.20–772.4 124.24
772.6 125.1
772.7 125.2
772.7–22 125.5
772.26–774.2 125.6
774.3–9 125.7
774.10–11 125.9
774.18–775.12 125.10
775.24–26 125.11
776.2–3 126.1
776.3–5 126.2
776.5–8 126.3
776.9–11 126.4
776.13–14 127.1
776.14–24 127.3–4
777.2–3 128.1
777.8–15 128.3
777.20–23 128.4
778.2–5 128.4
778.8–15 128.5



414 Index locorum

778.16–780.2 128.6
780.3–8 128.7
782.12–783.3 128.8
783.6–788.8 128.9
788.9–789.10 128.10–13
792.7–8 129.1
792.8–9 129.6
792.9–793.1 129.2
793.7–797.16 129.4
794.27–797.1 129.4
801.5–7 131.1
801.14–803.26 131.2

Georgius Pisida, ed. Pertusi
p. 121, l.118–122 109.6

Georgius Syncellus, ed. Mosshammer
1.7 1.1
2.5 1.1
3.3–7 cap. 1
3.6 1.1
3.7–8 cap. 2
3.8–10 cap. 3
3.10–11 cap. 5
3.11–13 cap. 6
3.13–18 cap. 7
3.14–18 8.4
4.14–15 11.3
9.10–14 23.3
50.2–5 28.1
349.6sqq. 48.3–4
386.18 51.1
398.25–399.3 51.2
398.12–13 53.4
400.15–19 52.4
401.6 52.1
401.9–10 51.2
401.11–13 52.3
401.24 52.4
402.3–5 52.4
403.12–15 53.6
404.1–2 53.6
404.5 53.1
404.23–405.2 53.7
406.14 53.1
407.24–408.11 53.4
408.22–23 54.4–5
409.22 54.1
409.25–26 54.2
412.5–29 54.6
414.16–18 54.3
414.23–24 54.1

414.24–25 54.1
414.25sqq. 54.3
414.27–415.1 54.2
415.2–6 54.5
415.14–15 54.5
416.8–9 58.1
416.9–10 55.1
416.10–11 56.1
416.11 56.1
416.11–12 57.1
416.16 57.2
421.5–13 60.8
423.12–17 62.4
425.21–426.2 53.5
431.3–6 65.3
434.12–13 66.3
459.19–20 55.2
460.10–11 56.2
471.9–10 82.3

Hegesippus
apud Eusebium 54.6

60.8

Hippolytus, Refutatio omnium haeresium
5.16.9–10 22.3

Homerus, Ilias
1.249 136.83

Iohannes Damascenus, Expositio Fidei
8.38sqq. 11.2
77sqq. 11.2

Iosephus, Flavius, Antiquitates Iudaicae, ed.
Niese

VIII.46sqq. 40.5
58.4

vide etiam in app. critico, semper in ms. C:
23.1
23.3
24.6
36.2
38.2
54.6

Iulius Africanus
28.2
42.11

apud Eusebium 48.2
apud Eusebium 66.2



Index locorum 415

Lucianus, Gall.
1 128.3

(Ioannes) Malalas, ed. Thurn
29.46–47 37.5
176.82–91 50.7
183.13–14 51.3
184.15sqq. 52.1
184.19–21 52.1
186.74–76 52.3
186.77–79 53.1
189.67–69 53.3
189.70–72 54.1
189.83sqq. 51.2
190.9–193.87 53.5
193.9–13 51.2
193.14sqq. 54.5
193.88sqq. 54.5
194.46–195.43 54.3
195.44–45 55.1
195.51 56.1
195.53–56 54.6
195.57 56.2
196.58–59 57.1
196.70–72 57.2
196.73–74 58.1
196.80sqq. 54.6
292.81–293.12 99.10
354.4sqq. 104.1
355.33–35 104.1
359.23–30 104.2
364.37–39 104.3
364.42–365.53 104.9
369.78sqq. 104.4
394.26–401.9 104.5
408.22–25 104.10
413.76–414.88 104.8
416.16–24 104.8
420.75–81 104.8
429.81sqq. 104.8

Manasses, Constantinus, ed. Lampsides
351–353 22.3

Nicephorus Patriarcha, Historia Syntomos
(Breviarium), ed. de Boor

1.7–20 108.7
1.20–29 108.7
1.35–48 108.8
2.1–9 109.1
2.9–55 109.2
2.58–62 108.4

10 109.7
12.41–49 109.9
14–15 109.8
15.23–24 109.9
15.25–29 109.9
18.1–4 109.10–14
18.8–21 109.9
18.20 109.10–14
25 (cf. 19) 109.15
27.4–10 109.16
29 cap. 110
37.12 113.9
38 114.2–4
38.15–16 114.1
39 114.4
40 114.6–7
41 115.2–5
42 116.3–4
42.49–58 117.2
42.58–64 117.1
42.64–75 117.2
42.75–77 117.3
43 117.4
45 117.5
46 118.1
47.1–10 118.2
48 118.3
48.20–22 119.1
49 119.2
49.1–3 119.1
50 119.4
51 119.5
52 120.2–3
54–56 121.10–12
55 121.13
56.1–2 121.7
57 121.14
58 121.15
62 121.8
63.1–4 121.17
63.4–16 121.18
64–66 122.3–6
64.1–2 121.1
64.1–3 121.19
67 122.4–5
69.1–2 122.6
71 122.12
72 122.7
73 122.10
74 122.11
81 122.9
84 122.8



416 Index locorum

87 122.15
88 122.15

Photios patriarcha
Bibliotheca, ed. Bekker

cod. 234, p. 239b, l. 25–28 19.1
Epistula, PG 102
873 132.4

Caius Plinius Secundus
apud Eusebium 62.4

Scriptor incertus de Leone Armenio, ed.
Grégoire, Byzantion 11 (1936) (cf. etiam infra:
Vita Leonis Armenii)

335.1–336.14 127.1–2
336.14–340.12 127.3
340.12–14 127.4
340.15–341.7 128.1
341.7–342.1 127.4
342.1–348.22 128.2–4
349.1–352.11 128.5
352.11–354.4(13) 128.6–7
354.13–355.61 128.8–9
359.22–360.15 128.3
361.14sqq. 128.8–9
421–425.25 125.10
425.26–31 125.11

Socrates, Historia ecclesiastica, ed. Hussey/
Bright

V.22 95.9

Suda, ed. Adler
κ (27), p. 3.5–11 23.3
π (2145), p. 183.1–5 97.8
π (2145), p. 183.12–17 97.11

Suetonius
Div. Aug. XC.1 50.9
Domitianus XV.3 60.5

Pseudo-Symeo, ed. Bekker
603.1–3 128.1
604.1–2 128.1
606.9–22 128.5
606.22–607.9 128.4
607.10–608.21 128.6
608.21–609.13 128.7
609.22sqq. 128.10
612.3–616.1 128.2–4
619.3sqq. 128.10

620.8–9 129.1
620.11–19 129.2
621.3–4 129.3
621.4–23 129.4–5
624.9–14 129.6
624.15–17 130.1
624.17–21 130.2
624.21–625.5 130.3
625.5–8 130.4
625.8–13 130.5
625.14–19 130.6
625.19–21 130.7
625.22–626.3 130.8
627.10–16 130.9
627.17–628.3 130.10
630.11–632.1 130.11–14
632.3–18 130.15
632.18–633.4 130.17
633.4–8 130.18
633.8–17 130.19
633.17–21 130.20
633.21–634.9 130.21
634.9–12 130.22
634.13–22 130.23–24
635.1–9 130.25
635.10–14 130.26
636.8–21 130.27
636.22–637.17 130.28
637.18–19 130.30
637.19–638.11 130.31
638.12–639.13 130.32–33
640.3–15 130.34–35
640.17–641.2 130.36
641.3–19 130.37–38
642.9 130.37–38
643.8–12 130.39
645.11–13 130.40
645.13–15 130.41
645.16–646.8 130.42
646.9–20 130.42–43
647.3–5 131.1
647.5–18 131.2
654.12–15 131.3
654.16–23 131.4–5
655.1–6 131.6
655.7–18 131.7
655.19–657.6 131.8–16
657.7–9 131.17
657.7–11 131.18
657.12–18 131.19–20
657.18–658.8 131.21
658.8–23 131.22–23



Index locorum 417

665.9–10 131.24
665.11–666.7 131.25
666.8–15 131.26
666.16–667.5 131.27
667.6–13 131.28
668.3–4 131.28
674.13–17 131.29
674.18–19 131.29
674.19–675.3 131.30
675.4–12 131.31
675.13–19 131.32
675.20–676.12 131.33
676.12–677.4 131.34
678.7–15 131.35
678.15–20 131.36
678.20–679.6 131.37
679.6–14 131.38
679.15–680.3 131.39–40
680.3–6 131.41
680.7–18 131.42
680.18–681.3 131.43
681.4–12 131.44
681.13–15 131.45
681.15–19 131.46
682.19–683.10 131.46
683.17–19 131.47
684.7–9 131.47
684.9–15 131.48
684.15–22 131.49
685.1–7 131.50
685.6–11 131.51
685.11–18 131.52
685.18–686.5 131.53
686.5–10 131.54
686.11–12 132.1
687.6–7 132.1
687.15–688.10 132.2
688.11–13 132.3
688.14–21 132.4
688.22–689.4 132.5
690.4–6 132.6
690.6–13 132.7
690.14–17 132.8
691.8–14 132.10
691.11–12 132.16
691.15–16 132.12
691.17–19 132.13
691.19–692.7 132.14
692.8–10 132.15
692.13–14 132.17
692.14–17 132.18
692.18–19 132.19

692.20–693.14 132.21
694.14–16 132.22
697.2–698.4 132.23–24
699.4–8 132.24
699.9–15 132.26
699.16–22 132.27
700.6–9 133.1
700.9–14 133.2
700.14–16 133.3
700.16–19 133.3
700.19–22 133.5
700.22–701.9 133.6–10
701.10–13 133.11
701.13–20 133.12
701.18–21 133.13
701.22–702.5 133.15–21
702.5–6 133.14
702.9–17 133.22
702.18–703.6 133.23
703.7–10 133.33
703.11–14 133.24–29
703.15–16 133.29
703.16–17 133.30
703.18–20 133.31
703.21–704.2 133.32
704.6–7 133.34
704.8–9 133.35
704.10–705.10 133.36–38
705.11–12 133.39
705.13–14 133.40
707.11–708.3 133.40–41
708.4–18 133.42–44
708.19–21 133.45
708.22–709.2 133.46–47
709.3–8 133.49
709.9–21 133.50
709.22–710.3 133.51
710.4–17 133.52–53
710.18–711.14 133.54–57
711.15–22 133.58
711.23–712.2 133.59
712.22 133.60–61
712.22–713.13 133.61
715.7–11 133.62
715.11–12 133.63
715.12–18 133.63
715.19–21 134.1
715.21–716.8 134.2
716.14–16 134.3
716.16–19 134.4
716.19–21 134.5
716.21–717.7 134.6



418 Index locorum

717.8–12 134.7
717.13–18 134.8
717.19–718.2 134.9
718.3–9 135.1
718.9–13 135.2
718.14–719.3 135.3
719.3–10 135.4
719.10–16 135.5
719.16–720.2 135.6
720.2–5 135.7
720.17–721.9 135.8–9
721.10–15 135.10
721.15–17 135.11
721.18–722.2 135.12
722.2–13 135.13
722.14–18 135.14
722.19–723.2 135.15
723.3–6 135.16
723.6–12 135.17
723.13–20 135.18
723.21–724.6 135.19
724.7–12 135.20
724.12–18 135.21
724.18–725.3 135.22
725.4–8 135.23
725.9–17 135.24
725.17–23 135.25
726.3–4 135.26
726.4–8 135.27
726.9–15 135.28
726.15–19 135.29
726.15–727.4 135.30
727.4–7 136.1
727.7–14 136.2
727.19–23 136.3
728.16 136.4
728.6–21 136.5
729.20–22 136.5
729.22–730.12 136.6
730.12–19 136.7
730.20–731.1 136.8
731.1–4 136.9
731.4–9 136.10
731.10–14 136.11
731.14–18 136.12
731.19–20 136.13
731.21–732.2 136.14
732.2–4 136.15
732.5–8 136.16
732.9–15 136.17
732.16–20 136.18
732.20–733.15 136.19–20

733.16–20 136.21
733.20–23 136.22
734.1–7 136.23–24
734.8–18 136.26
734.19–735.9 136.27
735.10–13 136.28
735.14–736.1 136.29
736.1–4 136.30
736.4–12 136.31
736.12–19 136.32
736.19–737.10 136.33
737.10–16 136.34
737.16–738.3 136.35
738.3–14 136.36
738.14–739.7 136.37
739.8–12 136.38
739.13–16 136.40
739.16–17 136.41
739.17–19 136.42
739.19–740.1 136.43
740.1–3 136.44
740.4–14 136.45
740.14–19 136.46
740.19–741.8 136.47–48
741.8–11 136.49
741.11–13 136.50
741.13–15 136.51
741.16–742.1 136.52
742.1–8 136.53
742.9–12 136.54
742.13–14 136.55
742.14–743.10 136.56
743.11–744.10 136.57–59
744.11–15 136.60
744.16–20 136.61
744.21–23 136.62
744.23–745.3 136.63
745.4–14 136.64–65
745.15–19 136.66
745.20–22 136.68
746.1–5 136.69
746.6–11 136.70
746.12–16 136.71
746.14–747.4 136.72
747.6–9 136.73
747.9–15 136.74
747.15–23 136.75
748.1–4 136.77
748.5–12 136.78
748.13–16 136.79
748.19–749.1 136.80
749.1–11 136.81



Index locorum 419

749.12–22 136.82
750.1–9 136.83
750.9–14 136.83
752.2–8 136.83
752.10–20 136.84
753.1–2 137.1
753.2–7 137.2
753.7–9 137.3
753.10–18 137.4
753.18–754.4 137.5
754.5–9 137.6
754.10–15 137.7
754.16–18 137.8

Symmachus
13.7

Tertullianus, Apologeticum
apud Eusebium 62.4

Theodorus Lector, ed. Hansen
3.35–4.23 87.3
4.24–25 87.4
7.21–28 88.9
12.19–20 88.10
12.30–13.16 87.4
13.25–14.22 88.12
14.23–24 88.10
28.26–28 89.5
29.21–26 89.6
33.20–22 89.7
37.21–22 89.8
56.5–12 89.9
56.17–18 90.4
57.3–9 90.4
58.13–15 90.5
60.14–17 90.2
61.8–11 90.6
62.2–4 91.3
70.12–18 92.7
72.12–18 93.3–4
73.5–7 92.9
73.12–14 92.8
73.20–21 93.5
73.23–74.5 92.6
77.8–12 95.7
77.14–20 95.8
78.10–17 95.8
82.28–29 95.9
84.1–13 95.10
87.1–8 96.6
89.1–5 96.4

90.3–4 96.5
91.4–7 97.8
97.16–18 97.12
99.22–100.3 97.11
102.23–24 98.3
106.8–11 99.5
107.21–24 99.7
108.29–30 99.7
121.19–23 101.6
148.22–23 102.7
154.10–14 102.12

Theophanes, ed. de Boor
6.4–7 86.1
6.18–19 86.1
7.1–6 86.1
7.15–18 86.1
8.32–9.20 86.2
9.30–10.2 86.5
10.10–11.22 86.3
10.14–18 87.1
10.27 87.1
11.1–2 87.1
11.23–34 88.1
13.29–14.15 87.3
13.30–14.15 87.1
14.33–34 87.1
14.34–35 87.3
15.5–15 87.1
16.12–24 87.3
16.15–18 88.5
17.24–18.8 88.1
19.25–20.11 88.2–3
21.12sqq. 88.6
23.7–14 88.9
23.17–22 87.4
23.22–30 88.12
23.30sqq. 88.10
24.5–20 88.13
24.8–11 88.13
25.28–27.4 87.4
27.18–20 88.10
28.23–29 88.7
33.11–33 88.8
34.6–10 89.1
34.16–18 88.8
35.12–16 89.9
35.16–19 89.5
35.30–33 89.1
35.33–36.5 89.9
37.22–23 89.6
37.34–38.2 89.6



420 Index locorum

38.28–30 89.6
40.15–18 89.2
42.19sqq. 89.6
43.32–44.16 89.2
46.9–15 89.4
46.17–19 90.4
46.21–32 90.1
47.6–14 90.4
48.18–22 90.5
49.9–15 90.2
52.19–25 90.6
52.30–53.2 90.3
53.2–4 90.1
53.14–18 91.1
53.24–26 91.1
53.29–31 91.3
53.31–33 91.3
54.19 91.1
54.19–21 91.2
54.21–22 92.1
54.24–26 92.2
54.27–31 92.1
55.1–9 92.2
60.23–34 92.7
61.11–17 94.4
61.17–18 92.9
61.21–23 92.8
61.25–62.2 92.6
62.10–14 92.8
62.14–16 93.4
62.33sqq. 89.8
63.4–8 93.1
63.20–28 93.4
64.16–23 93.2
64.34–65.19 93.2
66.16–20 94.1
67.12–15 95.7
67.20–24 95.1
67.30–68.3 94.2
68.7–13 95.8
68.21sqq. 95.3
69.30–32 95.9
72.27–29 95.10
73.1–6 95.10
74.15–19 95.12
74.16 95.1
74.16–18 95.6
74.20 96.1
75.11–13 95.4
75.16–17 96.1
75.19–32 96.4
76.10–18 96.6

77.24–25 96.1
78.16sqq. 96.2
79.19–21 96.5
79.23–28 96.4
80.25–29 97.1
80.30–34 97.9
80.35 96.3
81.1–2 96.1
81.5–12 97.8
83.19–22 97.1
86.26–87.5 97.3
87.6 97.9
88.6–10 97.9
88.31–32 97.4
89.29sqq. 97.4
92.31 97.9
92.37–93.1 97.9
92.37–93.5 97.3
93.5–20 97.10
94.9sqq. 97.12
96.33–97.3 97.13
97.26–29 97.12
99.18–28 97.1
101.13–17 97.11
101.25 98.7
101.32–102.4 97.1
103.6–16 97.7
103.13–14 98.1
103.17–21 98.1
103.27–28 98.1
103.27–33 97.12
103.33–105.2 98.5
105.13–16 98.3
105.21–106.14 98.2
106.25–29 98.3
109.14–15 97.1
109.23–24 98.4
110.9–13 99.1
111.7 99.2
111.12 99.5
112.19–21 99.2
112.22–24 99.6
112.29–32 99.7
113.3–4 99.8
114.5–7 99.9
114.11–12 99.3
115.9–18 99.10
116.6–9 99.1
117.11–13 99.1
119.29–33 99.2
120.1–7 cap. 100
120.13–17 101.1
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120.24–25 cap. 100
120.26–31 101.1
122.31–123.10 101.7
124.24–125.10 101.1
125.29–126.1 101.2
126.2–3 101.8 (2)
127.13–128.12 101.9
134.19–24 102.1
134.25–135.2 101.3
135.31–32 101.4
136.23–28 102.1
140.7–13 102.7
144.6–10 102.8
149.10–14 102.9
150.12–22 102.10
152.16–21 102.11
159.1sqq. 102.3
159.19–160.1 102.4
160.13–28 102.2
162.2–3 102.7
163.31–164.2 102.5
164.21–25 103.1
164.31–165.2 103.1
165.3–8 103.2
165.24–166.2 103.3
166.2–3 103.10
166.19–21 103.2
169.13–16 103.4
171.18–28 103.11
171.29–32 103.7
172.11–19 103.6
172.30–173.13 103.8
173.13–16 103.9
174.1–5 104.1
174.16–18 104.1
176.20–22 104.2
176.24–26 104.3
177.11–17 104.9
177.17–19 104.2
177.22–178.7 104.4
181.24–31 (–186.2) 104.5
188.31–200.15 104.11
197.11–27 104.15
216.23–24 104.6
217.4–7 104.7
217.17–18 104.6
219.26sqq. 104.16
222.23–25 103.5, 104.6
224.13–15 104.10
224.15–27 104.12
226.8–9 104.7
227.10–12 104.7

228.28–229.3 104.7
232.27–233.3 104.8
234.15–18 104.13
238.6–17 104.16
238.18–24 104.8
240.24–26 104.16
240.31–241.5 104.14
241.3–4 104.1
241.16–20 105.1
241.26–242.4 105.1
243.4–9 105.2
243.10–14 105.3
243.32–244.5 105.4
244.7–12 105.3
246.32–247.2 105.5
247.28–31 105.5
248.2–3 105.8
248.14–249.11 105.7
249.22–31 106.2
250.8–13 105.6, 106.2
251.16–17 106.3
251.22–24 105.9
251.24–252.4 106.4
252.5–11 106.5
252.13 106.1
252.14–18 107.1
253.26sqq. 107.1
254.3sqq. 107.3
257.11sqq. 107.3
261.13–16 107.2
268.14–21 107.3
272.22–23 107.1
272.31–273.1 107.3
278.32–34 107.4
278.34–280.8 107.4
280.10–11 107.5
281.13–18 107.10
284.21–285.1 107.5
285.1–4 107.6
285.4–16 107.7
286.9–14 107.9
286.14–21 107.11
288.21–28 107.11
288.29–289.2 107.12
289.24–25 108.1
289.29–290.12 108.2
290.12–16 108.4
290.14–16 107.12
290.21–25 108.1
290.31–291.4 108.2
293.22–23 108.4
295.7–9 108.3
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295.27–296.1 108.7
295.27–296.2 109.1
296.25–297.4 108.5
297.11–12 108.4
298.5–9 109.1
298.15–18 108.7
299.5–7 108.7
299.7–8 108.8
299.8–14 109.1
299.31–301.24 109.3
301.26–302.4 109.4
302.15–21 109.4
302.32sqq. 109.6–10
302.32–303.3 109.5
304.23–25 109.5
315.2–24 109.5
315.7–11 109.5
316.16–27 109.5
329.21–330.29 109.16
330.31–331.2 cap. 110
331.2–4 111.1
331.4–5 111.2
332.2–4 112.4
333.13sqq. 109.10–14
337.8–10 109.15
341.12–13 109.16
341.13–16 cap. 110
341.16–18 111.1
341.24–26 111.1
341.26–27 111.2
341.28 112.1
342.4–8 112.1
342.9–20 112.1
345.8–11 112.3
345.16–346.18 112.3
347.6–14 112.4
347.16–18 112.5
347.21–23 112.4
348.4–6 112.6
351.14–24 112.4
351.14–15 112.6
351.14–352.4 112.7
351.24–28 112.6
352.4–9 113.1
352.10 113.1
352.12–23 113.2
353.25–354.17 113.3
355.6–356.8 113.4–5
356.18sqq. 113.6
360.10–12 113.7
360.18–20 113.2
360.19–20 113.7

361.8–13 113.8
361.15–16 113.1, 9
361.25–28 114.1
361.27 116.1
362.18–19 118.1
363.1–5 114.1
363.6–20 114.1
365.30–366.23 114.2–4
367.8–9 114.3
367.12–22 114.4
367.32–368.10 114.5
368.15–369.30 114.6–7
369.31 115.1
370.6–371.9 115.2–5
371.14–18 116.1
371.23–30 116.1
372.7–11 116.2
372.26–375.3 116.3–4
374.24 114.1
374.28–375.1 117.1
375.1–21 117.2
375.21–28 117.3
376.13–29 117.4
377.22sqq. 117.4
379.12–381.6 117.5
381.20–23 118.1
381.28–30 118.1
382.1–5 118.1
382.10–12 118.1
382.22–30 118.2
383.5–19 118.3
383.19–21 119.1
383.22–26 119.1
383.29–31 119.1
383.31–384.14 119.2
384.19–385.4 119.3
385.5–24 119.4
385.24–27 119.5
385.27–386.13 119.6
386.13–14 118.1
386.14–15 119.1
386.15–18 119.7
386.20–24 120.1
386.25–390.26 120.2–3
391.3 121.1
395.13–396.15 121.10–12
398.7–31 121.13
399.28–400.13 121.7
400.18–401.3 121.14
401.9–12 121.15
401.22–23 121.16
401.29–402.7 121.2
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402.7–9 121.6
404.3–4 121.6
406.25–31 121.8
407.15–409.14 121.8
408.12sqq. 122.3
409.30–410.3 121.17
410.3–4 121.18
410.4–17 121.18
412.6–21 121.18
412.24–413.1 122.1
412.25–26 121.1
413.1–3 121.19
413.18–25 122.2–3
413.28–414.2 122.3
414.11–15 122.1
414.20–415.30 122.3–4
417.14–21 121.16
417.26–418.11 122.3–4
418.14–15 122.4
419.7–421.2 122.3–4
419.19–22 122.5
421.17 122.4
422.29sqq. 122.4
423.5sqq. 122.4
426.14–16 122.6
427.14–16 122.5
427.25–28 122.4
427.29–428.12 122.7
432.29–433.10 122.13
432.29–433.20 122.10
434.6–435.5 122.11
435.5–7 122.12
436.26sqq. 122.9
438.26–439.5 122.8
439.15–440.7 122.14
440.11–13 122.8
442.18–24 122.9
443.31–444.6 122.15
444.15–25 122.15
447.10–26 122.16
448.4–10 122.17
448.12–21 122.18
448.21–23 122.1
449.4–8 123.1
449.11–16 123.2
449.17–450.19 123.3–4
451.11–27 (451.4–9) 123.5
453.4–10 123.6
453.10–20 123.7
453.20–22 123.8
453.26–30 123.9
454.1–12 124.1

454.12–25 124.2
455.12–17 124.3
455.19–22 124.4
456.2–22 124.5
456.25–29 124.6
457.6–1 124.6
457.13–458.3 124.7–8
460.23–25 124.8
461.12sqq. 124.9–10
463.21–27 124.4
464.10–465.11 124.11
465.33–467.4 124.12–13
467.4–6 124.14
467.6–17 124.15
467.17–27 124.16
468.7–14 124.17
468.17–21 124.20
469.4–15 124.17
469.23–27 124.18
470.1–3 124.18
470.24–471.5 124.18
470.10–21 124.19
471.13–18 124.20
471.20–27 124.20
472.16–22 124.20
472.22 124.21
474.6–11 124.22
474.11–29 124.23
475.20–21 124.23
476.1 125.1
476.3–25 124.24
476.25–27 125.1
477.29–478.28 125.2
479.4–9 125.2
479.10–11 125.4
479.15–30 125.5
480.6–9 125.7
480.15–19 125.5
480.15–20 125.8–9
482.1–23 125.6
486.28 125.11
490.4–491.15 125.10
490.25–26 125.10
491.4–14 (?) 125.12
491.17–22 125.10
491.25–26 125.10
492.2–5 126.2
493.15–19 127.1
493.21–28 126.3
493.30–494.1 127.1
494.1–3 127.2
494.7–8 126.4
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494.26–31 127.2
495.15–17 126.2
495.18 126.1
499.31–500.2 127.3
499.6–8 128.4
499.31–500.2 127.3
502.1–26 127.3
502.20–21 128.1
502.26–29 127.4
502.30–31 128.1
503.5–25 128.2

Theophanes continuatus, Vita Basilii, ed.
Ševčenko

2–12 131.8–16
13 131.7, 23
15 131.16
16.1–23 131.31
16.23–26 131.32
17 131.34–38
18 131.39–40
19 131.42–43
20sqq. 131.6
25 131.46
27.38–50 131.48sqq.
28.1sqq. 132.1
32.7–16 132.5
34 131.42–43
35.5–7 132.27
35.7–9 133.3
37 132.7
40 132.15
44 132.16
45 132.26
48–49 132.17
50.1–2 132.7
50.58–51.32 132.25
65.3–66.13 132.20
68.15–69.31 132.12
76.1–11 132.12, 14
83–86 132.19
95 132.10
96.2–4 131.25
98 132.18
100–101 132.23–24
102.1–9 132.27
102.9–11 132.1
102.17–20 132.27, 133.1

Vita Basilii iunioris
653 132.6
653 133.3

Vita Constantini Hebraei, AASS Nov. 4
648C-F 132.23–24

Vita Euthymii, ed. Karlin-Hayter
3–5.32 132.27
5.20–23 133.1
5.21 132.6
5.23–27 133.3
7.3–7 133.13
7.4–5 133.3
11.19–23 133.3
43.17–19 133.3
45.29–31 133.23
45.31–35 133.13
49.22–25 133.23
49.22–25 133.24
49.25–51.7 133.25–27
55.21–24 134.3
62.19 133.33
63.11–16 133.32
65.27–32 133.29
67.1–30 133.36–38
69.4–71.6 (sqq.) 133.53
71.8–26 133.47
71.27sqq. 133.49
75.15–25 133.49
75.25sqq. 133.49
83.22–104.11 133.50
109.24–112.27 133.49
109.32–111.1 133.49
113.14–27 133.49
113.30–125.31 134.2
127.1sqq. 134.2
129.10–21 134.2
129.22sqq. 134.6
129.27(22)-131.15 134.9
131.4–9 134.9
131.16–133.2 135.3–9
133.9sqq. 135.12–13
137.1–16 135.12–13

Vita Ignatii, PG 105
501A-B 131.17
557B 132.15
560 132.8
565C-568A 132.8–16
568C-D 132.21
573A-B 132.21

Vita Leonis Armenii, PG 108
1086D 132.4
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Vita Nicolai Studitae, PG 105
877C-880A 127.3
880A 128.1
880C-881A 128.3–9
881Asqq. 128.7
884B 128.7
889A-B 128.11
889B-C 129.2
893B-897C 125.10
897D-900A 129.2
900A 129.3
900C 130.7
900C-901A 130.37–38
901B 130.44
901B-C 131.2
904D 131.17
905B-C 131.21–23
905C-908B 131.28
913A 131.35–37
913B 132.1
913B 132.5

Vita Theoctistae, AASS Nov. 4
225D-E 133.52–53

Vita Theodori Studitae, PG 99
236B-C 122.2–3
237D-240A 122.18
240A-C 124.1

240A-C 124.9–10
252B 124.12
252B-256C 124.18
256C-D 124.20
265C 125.1
272A-C 125.10
272C-D 126.1
272D 127.1
276A-B 127.3
276B-C 128.1
276C-285B 128.3–9
304C 129.2
317A-D 129.2
328A 131.2

Vita Theophanu, ed. Kurtz
6.25–7.10 132.22
7.11–18 132.21
7.18–11.5 132.23–24
11.6–13.3 132.23–24
13.4–14.2 132.23–24
14.3–17 132.27
14.17–19 133.13
14.20–16.4 133.22
16.5–24 133.23

(Iohannes) Zonaras, ed. Pinder/Büttner-
Wobst

12.14, p. 118.30–119.3D 72.2
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